MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA)

MANDATO 2013 - 2017

EDITAL N.º 22/2017
Informativo das deliberações da Reunião Ordinária da Assembleia Municipal de 17 de fevereiro de 2017
FERNANDO SIMÃO DE GÓIS, Vice-Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, no exercício da presidência e

em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 56.º conjugado com o exposto na alínea t) do nº 1 do artigo 35.º
ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, torna público que a Assembleia Municipal
reunida em Sessão Ordinária, realizada no Edifício dos Paços Município, no dia 17 de fevereiro, pelas 10:00 horas,
produziu as seguintes deliberações:
N.º 1 - Aprovada por unanimidade, a proposta n.º 16/AM/2017, referente à:
a) Atribuição de um apoio, sob forma de comparticipação financeira, até ao valor de €60.000,00 (sessenta mil
euros), a cada uma das freguesias - São Vicente, Ponta Delgada e Boa Ventura - relativamente ao ano de
2017;
b) Aprovação das correspondentes minutas de protocolo a celebrar com estas entidades, relativamente ao ano de
2017;
c) Autorização ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para representar o Município na assinatura dos
correspondentes protocolos.
N.º 2 - Aprovada por unanimidade, a proposta.º 17/AM/2017, referente à nomeação para Revisor Oficial de
Contas/Auditor Externo a empresa GRANT THORNTON & ASSOCIADOS – SROC LDA, relativamente às contas
anuais de 2016 do Município de São Vicente, com renovação tácita por mais dois anos - para as contas de 2017 e
20118 - caso o contrato não seja denunciado por uma das partes.
N.º 3 - Aprovada por unanimidade, a proposta n.º 18/AM/2017, referente à aprovação de delegação e partilha de
competências, enquanto autoridade de transporte, à Região Autónoma da Madeira e aprovação de minuta de contrato
interadministrativo, entre o Município de São Vicente e a Região Autónoma da Madeira;

Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos locais de estilo habituais.
Paços do Município, 22 de fevereiro de 2017

O Vice - Presidente da Câmara Municipal

Fernando Simão de Góis

(No Exercício da Presidência - Despacho n.º12/2017 - Edital n.º 13/2017)
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