MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA)

MANDATO 2013 - 2017

EDITAL N.º 60/2017
Informativo das deliberações da Reunião Ordinária da Câmara de 4 de maio de 2017
JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, em cumprimento do
disposto no n.º2 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 privado, realizada nos Paços do Concelho, no dia 4 de maio de 2017, pelas 10:00 horas, produziu as
seguintes deliberações:
Ponto 1 - Aprovada, por unanimidade, a proposta n.º 47/PCM/2017, referente à emissão de parecer relativo à
constituição do regime de compropriedade de um prédio rústico, localizado ao sítio do Cascalho, freguesia e
concelho de São Vicente, inscrito na matriz predial sob o artigo 10732 (1/8 parte), descrito na Conservatória do
Registo Predial de São Vicente sob o nº 2258/20011119 com a área total de 300 m2 e que confronta a Norte com
António de Sousa Andrade, Sul com o córrego, Leste com Manuel Dinis e Oeste com Herdeiros de João Francisco
Andrade, nos termos do artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 22 de agosto;
Ponto 2 - Aprovada, por unanimidade, a proposta n.º 48/PCM/2017, referente ao apoio financeiro em 50% do
valor da mensalidade relativa aos alunos matriculados no Infantário do Bom Jesus de Ponta Delgada, no ano letivo
2017/2018.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos locais públicos habituais.
Paços do Município, 5 de maio de 2017

O Presidente da Câmara Municipal

José António Gonçalves Garcês
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