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CÂMARA MUNICIPAL

Ponto 1 - Análise, discussão e votação da Proposta
n.º 41/PCM/2014, referente à aprovação, para

EDITAL N.º 56/2014

remessa à Assembleia Municipal, de relatório do 1º

Encerramento do Parque de Estacionamento

semestre de 2014, da execução do plano de

ROSA MARIA RODRIGUES CASTANHO

DOS

SANTOS, Vereadora da Câmara Municipal de São
Vicente, em substituição do Presidente desta
edilidade, no uso da delegação de poderes conferidos
pelas alíneas ee), qq) e rr) do nº1 do art. 33º da Lei nº

saneamento financeiro; aprovado por unanimidade, o
relatório de execução do plano de saneamento
financeiro relativamente ao primeiro semestre do ano
de 2014 e sua posterior remessa, para apreciação, à
Assembleia Municipal.

75/2013, de 12 de setembro, e em cumprimento do
disposto no n.º 1 do art.º 56.º conjugado com o exposto
na alínea t) do nº 1 do artigo 35.º da refira Lei-Quadro,
faz público que se encontra encerrado o parque de
estacionamento público, em frente à Adega de São
Vicente, no dia 23 de Julho, entre as 17:00 horas e as
21:00 horas, devido à realização do casting “Miss
Marítimo 2014”.

Ponto 2 - Análise, discussão e votação da Proposta
n.º 42/PCM/2014, referente à comparticipação
financeira à Associação Desportiva e Recreativa de
Ponta Delgada para XI Open Aventura; aprovado por
unanimidade,

a

atribuição

de

comparticipação

financeira no valor de 600,00 (seiscentos) euros à
Associação Desportiva e Recreativa de Ponta Delgada
para XI Open Aventura realizado a 09 de maio de 2014.

Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos
locais públicos habituais.

Para constar, publica-se este edital a ser afixado

Paços do Município, 18 de julho de 2014

nos locais de estilo habituais.

A Vereadora, Rosa Maria Rodrigues Castanho dos
Santos
(em substituição do Presidente da Câmara)

Paços do Município, 24 de julho de 2014
O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

EDITAL N.º 58/2014

EDITAL N.º 61/2014

Informativo das deliberações da Reunião Ordinária

Informativo das deliberações da Reunião Ordinária

da Câmara de 24 de julho de 2014

da Câmara de 31 de julho de 2014

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS,
Presidente da Câmara Municipal de São
Vicente, em cumprimento do disposto no n.º 1 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 dos Paços
Município, no dia 24 de julho de 2014, pelas
10:00 horas, produziu as seguintes deliberações:

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS,
Presidente da Câmara Municipal de São
Vicente, em cumprimento do disposto no n.º 1 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
Freguesia de Boaventura, no dia 31 de julho de
2014, pelas 10:00 horas, produziu as seguintes
deliberações:
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Ponto 1 - Análise, discussão e votação da

celebração ou renovação de contratos de

Proposta

à

prestação de serviços de manutenção ou

Associação

assistência a máquinas, equipamentos ou

Desportiva e Recreativa de Ponta Delgada,

instalações, pelo prazo máximo de um ano e

para realização de uma prova de canoagem

desde que não seja ultrapassado o mesmo

durante a última semana de Agosto; aprovado

montante anual;

n.º

comparticipação

43/PCM/2014,
financeira

referente
à

por unanimidade, a atribuição de comparticipação
financeira no valor de 750,00 (setecentos e

c) A ratificação dos atos praticados no corrente
ano sem parecer genérico;

cinquenta) euros à Associação Desportiva e

Para constar, publica-se este edital a ser afixado

Recreativa de Ponta Delgada, para realização de

nos locais de estilo habituais.

uma prova de canoagem a realizar-se na última

Paços do Município, 31 de julho de 2014

semana do mês de agosto junto ao Complexo
Balnear de Ponta Delgada.
Ponto 2 - Análise, discussão e votação da

O Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês

Proposta n.º 44/PCM/2014, referente à emissão
de parecer prévio genérico para aquisição de
serviços até 6.750,00 euros em 2014; aprovado
por maioria, com o voto contra do vereador eleito
pelo PPD/PSD:
a) O parecer prévio para a celebração de
contratos de aquisição de serviços, nos
moldes da Portaria 53/2014, de 3 de março,
com as devidas adaptações;
b) O parecer genérico favorável nas situações
previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º da
Portaria 53/2014, de 3 de março, ou seja,
desde que não seja ultrapassado o montante
anual de 6.750,00€, a contratar com a mesma
contraparte e o trabalho a executar se
enquadre nas seguintes situações: ações de
formação que não ultrapassem 132 horas;
aquisição de serviços cuja execução se
conclua no prazo de vinte dias a contar da
notificação da adjudicação; bem como na
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