
 
 
 
 

MUNICÍPIO DO PORTO SANTO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

EDITAL 
Publicidade das deliberações e decisões 

(artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) 

 
FÁTIMA MARIA CAMACHO FERREIRA ALBINO SILVA, Presidente da Assembleia Municipal do 

Porto Santo, faz público, em cumprimento do disposto no artigo 56.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que, na sessão ordinária da Assembleia Municipal do 

mês de abril de 2017, cujas reuniões ocorreram no dia 28 de novembro, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  _________________________________________  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: _______________________________________  

- Aprovado, por unanimidade, com 16 votos a favor (7 do PSD, 6 do PS, 2 do Movimento 

Mais Porto Santo e 1 da Presidente da Junta de Freguesia), um voto de pesar pelo 

falecimento do funcionário João Domingos de Mendonça. _________________________  

- Aprovada, por unanimidade, com 16 votos a favor (7 do PSD, 6 do PS, 2 do Movimento 

Mais Porto Santo e 1 da Presidente da Junta de Freguesia), uma proposta de 

recomendação, “Ligações Marítimas entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira”, 

apresentada pelo grupo municipal do PSD. _______________________________________  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ______________________________________________  

- Apreciada a informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da 

atividade e situação financeira do Município. __________________________________  

- Aprovada, por maioria, com 14 votos a favor (7 do PSD, 6 do PS, 1 da Presidente da 

Junta de Freguesia) e 2 abstenções do Movimento Mais Porto, a Proposta da Derrama 

sobre o lucro Tributável do IRC de 2017, a aplicar no ano de 2018. _________________  

- Aprovada, por unanimidade, com 16 votos a favor (7 do PSD, 6 do PS, 2 do 

Movimento Mais Porto Santo e 1 da Presidente da Junta de Freguesia), a Proposta de 

fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis, para o ano de 2018. O grupo municipal 

do PS apresentou declaração de voto oral. ____________________________________  

- Aprovada, por unanimidade, com 16 votos a favor (7 do PSD, 6 do PS, 2 do 



 

Movimento Mais Porto Santo e 1 da Presidente da Junta de Freguesia), a Proposta 

sobre a Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), a vigorar no ano de 2018. ___  

- Apreciado o Relatório do Auditor Externo, relativo à informação do 1.º semestre de 

2017.  __________________________________________________________________  

- Aprovada, por maioria, com 14 votos a favor (7 do PSD, 6 do PS e 1 da Presidente da 

Junta de Freguesia) e 2 votos contra do Movimento Mais Porto Santo, a proposta 

apresentada pela líder do grupo municipal do PS para retirar o ponto 6. O grupo 

municipal do PSD apresentou declaração de voto escrita. ________________________  

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. ____________________________________  

 

Paços do Concelho do Porto Santo, em 28 de novembro de 2017. 

 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

 

Fátima Maria Camacho Ferreira Albino Silva 

http://www.cm-portosanto.pt/

