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EDITAL  

PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES E DECISÕES 
(artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro) 

 

FÁTIMA FILIPA DE MENEZES, Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, faz público, em 
cumprimento do disposto no artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, que, na reunião ordinária do executivo municipal, 
realizada no dia 11 de outubro de 2013, foram tomadas as seguintes deliberações: ____________  
 PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Interveio a vereadora Gina Mendes para informar o 
órgão executivo, que na sequência da deliberação da Câmara tomada na sua reunião de 21 de 
junho último, no âmbito do parecer do Laboratório de Patologia Vegetal “Veríssimo de Almeida” 
do Instituto Superior de Agronomia, tinha sido pedido à Direção Regional de Florestas e 
Conservação da Natureza, através do ofício n.º 2450, de 30-09-2013, o envio de técnicos 
especializados a este concelho, para uma avaliação pormenorizada do estado atual das 
palmeiras.__________________________________________________________________________   
 PASSOU-SE, DE SEGUIDA, À APRECIAÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS: ____________________  
 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – O órgão executivo analisou a relação de aquisições de serviços ao 
abrigo do parecer prévio genérico, concedido por deliberação de 1 de fevereiro de 2013, nos 
termos do disposto no artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, que aprovou o 
Orçamento de Estado para o ano de 2013._______________________________________________  
 CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU AUMENTO DO NÚMERO DE COMPARTES: Foi 
deliberado, emitir, nos termos do disposto no artigo 54.º, n.º 1 da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 165/99, de 14 de setembro, 64/2003, 
de 23 de agosto e 10/2008, de 20 de fevereiro, parecer favorável para constituição de 
compropriedade ou aumentar o número de compartes dos prédios, cujos requerentes abaixo se 
indica: _____________________________________________________________________________  
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a) João Rodrigues (Proc. 2845/2013-6.14.0197), na qualidade de representante dos herdeiros 
de Valentim Gomes de Sousa, relativamente ao prédio rústico, inscrito na respetiva matriz 
cadastral, sob o n.º 229 da secção U, localizado no Campo de Cima, freguesia e concelho do 
Porto Santo. ________________________________________________________________________  
 Esta deliberação foi tomada, por unanimidade, com os votos favoráveis da presidente Fátima 
Menezes e dos vereadores, Gina Mendes e José Vasconcelos. _______________________________  
 b) Ana Maria Pereira Vasconcelos, Rui Pereira de Vasconcelos, Maria Fernanda Pereira de 
Vasconcelos, Maria Luísa Perestrelo de Vasconcelos, Maria Manuela Perestrelo de 
Vasconcelos, Teresa Maria Valente Perfeito de Vasconcelos e Maria Isabel Valente Perfeito de 
Vasconcelos Borges, na qualidade de herdeiros de Teodósio Henrique de Vasconcelos 
(Proc.3048/2013-6.14.0208), na qualidade de comproprietários, relativamente aos prédios a 
seguir identificados: _________________________________________________________________  
 - Prédio rústico n.º 32 da secção B, descrito da Conservatória do Registo Predial, sob o n.º 
744/19861014, com a área total de 13.000 m2, localizado no Sítio do Guilherme;______________  
 - Prédio rústico n.º 120 da secção J, descrito da Conservatória do Registo Predial, sob o n.º 
753/19861014, com a área total de 1.500 m2, localizado no Sítio das Esmoitadas (Curral Chão); _  
 - Prédios rústicos n.ºs 246, 252 e 253 todos da secção M, descritos da Conservatória do Registo 
Predial, sob os n.ºs 5849/20050530, 5824/20050519 e 5825/20050519, com as áreas totais de 
36.480 m2, 28.360 m2 e 2.080 m2, localizados no Farrobo (Pico) e Camacha; __________________  
 - Prédio rústico n.º 16 da secção AH, descrito da Conservatória do Registo Predial, sob o n.º 
792/19861105, com a área total de 1.400 m2, localizado no Tanque ou Serrado;_______________  
 - Prédios rústicos n.ºs 48 e 58 ambos da secção R, descritos da Conservatória do Registo 
Predial, sob os n.ºs 5847/20050530 e 687/19860908 com as áreas totais de 7.980 m2 e 10.920 m2,
localizados no Sítio do Varadouro ou Lonjeirinha;_________________________________________  
 - Prédios rústicos n.ºs 33 e 111, ambos da secção T, descritos da Conservatória do Registo 
Predial, sob os n.ºs 5846/20050530 e 5848/20050530, com as áreas totais de 18.160 m2 e 15.340 
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m2, localizados no Sítio do Cabeço de Barbara Gomes e Linhares; ___________________________  
 - Prédios rústicos n.ºs 64 e 196, ambos da secção V, descritos da Conservatória do Registo 
Predial, sob os n.ºs 7701/20101018 e 7702/20101018, com as áreas totais de 400 m2 e 2.200 m2,
localizados nas Cancelas. _____________________________________________________________   
 Esta deliberação foi tomada, por unanimidade, com os votos favoráveis da presidente Fátima 
Menezes e dos vereadores, Gina Mendes e José Vasconcelos. _______________________________  
 c) Foi ratificado o despacho da presidente da câmara em exercício, datado de 3 de outubro, 
que tinha autorizado emitir parecer favorável à pretensão de Maria Isabel Pita Mendes Londral 
(Proc.3108/2013-6.14.0215), na qualidade de comproprietária, para aumentar o número de 
compartes, relativamente ao prédio misto, inscrito na matriz, a parte urbana, sob o art.º 1099º e 
a parte rústica, sob o n.º 72 da secção AI, com a área total de 1.100 m2, descrito da 
Conservatória do Registo Predial, sob o n.º 2867/1994026, localizado nas Pedras Pretas, onde 
também chamam Serrado e Lombas, freguesia e concelho do Porto Santo. ___________________  
 Esta deliberação foi tomada, por unanimidade, com os votos favoráveis da presidente Fátima 
Menezes e dos vereadores, Gina Mendes e José Vasconcelos. _______________________________  
 Estas deliberações foram aprovadas em minuta, nos termos do disposto no artigo 92.º, n.º 3 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, a fim de produzirem efeitos imediatos. ________________  

 Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de igual teor, que além do 
sítio eletrónico deste município na internet (www.cm-portosanto.pt), vão ser afixados nos 
lugares públicos do costume. __________________________________________________________  

 E eu, João Domingos de Mendonça, Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira, o 
subscrevi. __________________________________________________________________________  
 

Paços do Concelho do Porto Santo, em 11 de outubro de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA, Fátima Filipa de Menezes 


