MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA)

MANDATO 2013 - 2017

EDITAL N.º 23/2016
Informativo das deliberações da Reunião Ordinária da Assembleia Municipal de 29 de fevereiro de 2016

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, 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 29 de fevereiro, pelas 10:00 horas,
produziu as seguintes deliberações:
1. Aprovada por unanimidade, a proposta n.º 16/AM/2016, referente:
a)

À 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 Boaventura;
b)

À aprovação das correspondentes minutas de protocolo, a celebrar com estas entidades, relativamente ao ano

de 2016;
c)

À autorização ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para representar o Município na assinatura dos

correspondentes protocolos;
2. Aprovada por unanimidade, a proposta n.º 31/AM/2016, referente à suspensão da alínea b), do n.º 1, do artigo
10.º do Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de Água para o Concelho de São Vicente;
3. Aprovada por unanimidade, a proposta n.º 33/AM/2016, referente à revisão n.º1 ao Plano Plurianual de
Investimentos, Plano de Atividades Municipais e Orçamento da Receita;
4. Aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor e dois votos contra, por escrutínio secreto, a designação da
Senhora Professora Maria Mercês dos Ramos, para integrar o júri do Prémio Literário Horácio Bento Gouveia /2016;
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos locais de estilo habituais.
Paços do Município, 29 de fevereiro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal

(José António Gonçalves Garcês)
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