MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA)

MANDATO 2013 – 2017

EDITAL N.º 11/2014
Informativo das deliberações da Reunião Ordinária da Câmara de 27 de fevereiro de 2014

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, torna público que a Câmara Municipal reunida em Sessão
Ordinária, de carácter público, realizada no Edifício da Junta de Freguesia de Ponta Delgada, no dia 27 de
fevereiro de 2014, pelas 10:00 horas, produziu as seguintes deliberações:
1 - Análise, discussão e votação da Proposta n.º 11/PCM/2014, referente à comparticipação financeira
à Associação de Surf da Madeira para actividades a desenvolver no Concelho de São Vicente aprovado por unanimidade, a atribuição de comparticipação financeira no valor de 2.000 (dois mil euros) à
Associação Regional de Surf da Madeira para a realização de duas provas a se realizarem na Baía dos
Juncos, integradas na II edição do Campeonato Regional de Surf da Madeira 2014.
2 - Análise, discussão e votação da Proposta n.º 12/PCM/2014, referente à autorização para
procedimento de contratação de serviços para Revisor Oficial de Contas - aprovado por unanimidade, a
emissão de autorização prévia para que o Sr. Presidente da Câmara, inicie o procedimento de contratação
pública de aquisição de serviços de Revisor Oficial de Contas, pelo prazo de 3 anos, tacitamente renovável
anualmente.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos locais de estilo habituais.
Paços do Município, 28 de fevereiro de 2014
O Presidente da Câmara Municipal
(José António Gonçalves Garcês)
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