
CÁMARAMUNICIPAL

EDITAL N.“ 55/2018

MANDATO 2017/2021
DELIBERAÇÓES

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE SETEMBRODE 2018

PEDRODE VASCONCELOS FREITAS,Presidente da Câmara Municipal do

Porto Santo, EM EXERCÍCIO, toma público, em cumprimento do disposto no artigo
56.º da Lei niº 75/2013, de 12 de Setembro, que na Reunião Ordinária, dia 13 de

setembro de 2018, no Edifício de Serviços Públicos, foram tomadas as seguintes.

deliberações:

l.Deliberar, ao abrigo do RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de

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

urbanização, constantes da relação em anexo:
1.1 — Manuel Eugénio Jardim Fernandes (Proc. 154/2018) — Vale do Touro -

Deliberar aceitar o pedido de dispensa da entrega dos projetos de especialidades e

conceder a respetiva licença para construção de uma garagem anexa à moradia

(prédio urbano matriz nº 1982) — Aprovado por unanimidade, com os votos
favoráveis do presidente, Idalino de Vasconcelos, e dos Vereadores Pedro Freitas,

Filipe Menezes de Oliveira, Sofia Santos e José António Castro;
1.2 —— Giesimóveis - Construções, Lda. (Proc. nº. 352/2018) — Lapeira —

Constituição em regime de propriedade horizontal do edifício implantado no lote 1

do loteamento titulado pelo alvará n.0 6/2005 — Retirado da ordem de trabalhos,"

por deliberação unânime;
1.3 —— Giesimóveis - Construções, Lda. (Proc. nº 253/2018) — Lapeira —

Constituição em regime de propriedade horizontal do edifício implantado no lote 2

do loteamento titulado pelo alvará n.º 6/2005 — Retirado da ordem de trabalhos,

por deliberação unânime;
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Deliberar sobre a proposta da 9.ª Modificação ao Orçamento - 7.ª Alteração ao

Orçamento.da Despesa e 3.º Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de 2018;
Deliberar sobre a Proposta da Derrama sobre o lucro tributável do IRC de 2018, a.
aplicar no ano de 2019, a fim de ser submetida à aprovação da Assembleia

Municipal — Reprovada por maioria, com os votos contra dos Vereadores Filipe
Menezes de Oliveira, Sofia Santos e José António Castro e os votos favoráveis do

Presidente, Idalino de Vasconcelos e do Vereador Pedro Freitas;
Deliberar sobre a Proposta de fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis, para o

ano de 2019, a fim de ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal —

Aprovado por unanimidade;
Deliberar sobre a Proposta relativa à Participação variável do IRS, para o ano de

2019, a fim de ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal — Reprovada
por maioria, com os votos contra dos Vereadores Filipe Menezes de Oliveira, Sofia

Santos e José António Castro e os votos favoráveis 'do Presidente, Idalino de
Vasconcelos e do Vereador Pedro Freitas;
Deliberar sobre a Proposta de Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), a_

vigorar no ano de 2019, a fim de ser submetida à aprovação da Assembleia

Municipal — Aprovado por unanimidade;
.

Deliberar sobre a Proposta de alteração ao Regimento da Câmara Municipal do

Porto Santo — Aprovado por unanimidade;
Deliberar sobre o Projeto de Regulamento das Habitações Sociais do Município do

Porto Santo — Retirado da ordem de trabalhos, por deliberação unânime;
Apreciação do Relatório do Auditor Externo, relativo a Informação do lº Semestre
de 2018, a enviar à Assembleia Municipal — Foi deliberado por unanimidade, o
envio para a Assembleia Municipal.
Deliberar sobre o pedido Licença Especial de Ruído, para realização de uma festa

temática na praia no dia 15 de setembro de 2018, apresentado pela Sociedade de
Empreendimentos Turísticos Baleira Sol S.A. (Processo nº 3587/2018 - 07.12) —

Aprovado por unanimidade, até às 03:00h (ponto incluído por deliberação.

unânime).
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11. Deliberar sobre o pedido de alargamento de horário de funcionamento e Licença

Especial de Ruído para o estabelecimento “Mr. Outlet” (processo 3594 / 2018 —

11.03) — Aprovado por unanimidade (ponto incluído por deliberação unânime). .

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, em 10 de outubro de 2018

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Zohº %%%& (alí:
Pedro de Vasconcelos Freitas
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