MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA)

MANDATO 2013 - 2017

EDITAL N.º 25/2017
Informativo das Deliberações da Reunião Ordinária da Câmara de 23 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 n.º1 do
art.º 35.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, torna público que, a Câmara
Municipal reunida em Sessão Ordinária, de carácter público, realizada no edifício da Junta de Freguesia de
Boaventura, no dia 23 de fevereiro de 2017, pelas 10:00 horas, produziu as seguintes deliberações:
1 – Aprovada, por unanimidade, a proposta n.º 23/PCM/2017, referente à comparticipação financeira à
Associação de Solidariedade Social Crescer Sem Risco, no valor de €674,29 (seiscentos e setenta e quatro euros e
vinte e nove cêntimos), para fazer face às despesas de deslocação de cinco jovens, que irão participar no
Intercâmbio Internacional de Jovens “Democracy Start With You”, que decorrerá na Holanda, de 18 a 25 de fevereiro
do corrente ano;
2 – Aprovada, por unanimidade, com declaração de voto verbal transcrita em ata, apresentada pelo Senhor
Vereador José António Martins Mendonça, eleito pelo PPD/PSD, a proposta n.º 25/PCM/2017, referente à
comparticipação financeira à Associação Cultural e Desportiva de São Vicente, no valor de €30.000,00 (trinta mil
euros), para fazer face às despesas com o Torneio de Futebol Infantil São Vicente Cup/2017, que decorrerá entre os
dias 12 e 15 de abril do corrente ano, no Estádio dos Juncos;
3 – Aprovada, por unanimidade, a proposta n.º 26/PCM/2017, referente à autorização do início de procedimento
de alteração/revisão do Regulamento Municipal do Prémio Literário “Horácio Bento Gouveia”.

Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos locais de estilo habituais.
Paços do Município, 23 de fevereiro o 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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