
MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 3 DE ABRIL DE 2018

N.º7/2018

ORDEM DO DIA

(artigo 53.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)

1. Deliberar,  ao  abrigo  do  RJUE,  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º  555/99,  de  16  de

dezembro,  na sua atual  redação,  sobre os  pedidos  de licenciamento  de edificação e

urbanização, constantes da relação em anexo.

2. Deliberar sobre a Proposta de Regulamento do Fundo Maneio, para o ano de 2018;

3. Deliberar sobre a Proposta de aquisição de serviços de Medicina no Trabalho, para os

anos  de  2018  e  2019,  a  submeter  à  Assembleia  Municipal,  por  se  tratar  de  um

compromisso plurianual;

4. Informação sobre o Relatório do Direito de Oposição, do período de 20 de Outubro a 31

de Dezembro; 

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, em 29 de Março de 2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

______________________________________

José Idalino de Vasconcelos
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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03/04/2018

PPROJETOSROJETOS  DEDE A ARQUITETURARQUITETURA    

1.1 – Manuel de Jesus Soares (Proc. 5590/2016-2.17.0009) – Margaça – Deliberar deferir o projeto de
arquitetura para legalização das construções de apoio à atividade agro-pecuária implantadas em parte do
prédio  rústico  matriz  n.º  43,  da  secção  X  ________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1.2  –  1.2  –  Manuel  Maurício  Rodrigues Rodrigues  (Proc.  3630 DAG) –  Campo de Cima  – Deliberar
aprovar o projeto de arquitetura para legalização da ampliação e alteração de um estabelecimento de
restauração__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1.3 – António Louis Rodrigues (Proc. 149/2017-2.18.0005) – Camacha – Deliberar deferir o projeto de
arquitetura  para  construção  de  duas  moradias  geminadas  a  levar  a  efeito  numa  parcela  de  terreno
sobrante  resultante  de  uma  operação  de  destaque  ________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

RREQUERIMENTOSEQUERIMENTOS D DIVERSOSIVERSOS    

1.4 –1.4 – António Louis Rodrigues (Proc. n.º 170/2017 6.18.0096 – Camacha – Deliberar deferir a
pretensão para isenção de controlo prévio para destaque de uma parcela de terreno, a destacar
do logradouro do prédio urbano matriz n.º 26 ________________________________________
____________________________________________________________________________
____ ______________________________________________________________________

1.5 1.5 – – Paula Cristina de Ornelas Rodrigues e outro (Proc. n.º 84/2018-6.19.0063) – Campo de
Baixo – Deliberar mandar certificar em regime de propriedade horizontal o edifício implantado no
prédio urbano matriz n.º 2016 ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

1.6  1.6  –  –  Figueira  &  Figueiras,  Lda.  (Proc.  n.º  67/2018-6.19.0054) –  Gaveto  da  Rua  João
Gonçalves Zarco com a rua D. Estêvão de Alencastre – Deliberar mandar certificar em regime de
propriedade  horizontal  o  edifício  implantado  no  prédio  urbano  matriz  n.º
529_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Com conhecimentoCom conhecimento::

  Presidente da Câmara 

  Chefe de Divisão
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