MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÁMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 5 DE DEZEMBRO DE 2017
N.” 25/2017

ORDEM DO DIA
(artigo 53. ªda Lei n. ª 75/2013, de 12 de setembro)

.

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.

.

.

Deliberar sobre a Proposta relativa a Participação variável do IRS, para o ano de 2018,
a fim de ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal;
Deliberar sobre à proposta de delegação de competências da Câmara Municipal, no
Presidente, José Idalino de Vasconcelos;

.

Deliberar sobre a proposta de delegação, no Vice-Presidente da Câmara Municipal,
dos poderes de representação do município, nos termos da alínea 00) do artigo 33.º e
do artigo 34.º, da lei75/2013, de 12 de setembro;

Deliberar sobre a proposta de concessão de apoio à Associação Desportiva “Os
Profetas”, para a final nacional, em representação da Região Autónoma da Madeira,
nos dias 15 a 17 de dezembro;
.

Deliberar sobre a proposta de alteração ao Protocolo celebrado entre o Município do
Porto Santo e a Associação de Bombeiros Voluntários do Porto Santo, para o ano de
2017;

.

.

Deliberar sobre a proposta de tolerância de ponto, a conceder aos serviços nos dias 22
de dezembro de 2017 e dia 2 de janeiro de 2018;
Deliberar sobre o pedido apresentado pelo Diário de Notícias, solicitando licença para
realização do Madeira Trail Series, a ter'lugar no dia 9 de dezembro de 2017 (processo

nº 3187/2017 02.04);
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9.

Ratificar o despacho do Presidente, José ldalino de Vasconcelos, que recaiu sobre o
pedido apresentado pela Associação Madeira todo o 'terreno, para a “Rota de São
Martinho” (processo n.º3ll9/2017 02.04);

10.

Informação à Câmara sobre o processo judicial n.º337/ 17.0BEFUN, intentado contra o
Município, em que

e'

Autora a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A..

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, 30 de novembro de 2017
O

PRESIDENTE

José Idalino Vasconcelos

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05/12/2017

PROJETOS DE ARQUITETURA

Emilia Maria de Castro (Proc. n.º 1595/2011-2.12.0009)

Dragoal — Deliberar
indeferir a legalização das alterações efetuadas na construção de uma garagem, a edificar na
fração B do edifício implantado no lote 4 do loteamento titulado pelo alvará n.º
2/1996
1.1

1.2

—

—

—

Carlos Miguel de Castro Neves (Proc. n.º 525/2017-2.18.0021) — Dragoal — Deliberar

deferir o projeto para construção de uma moradia unifamiliar a levar a efeito no lote ] (prédio
urbano
matriz
nº 3 1 92) do loteamento titulado pelo alvará nº
2/ 1 996

NOS Towering — Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A. (Proc. nº 2866 05.12
DAG) — Campo de Baixo — Deliberar autorizar o pedido de instalação de infraestruturas de
suporte de estação de radiocomunicações no art.º 22 da secção AJ
1.3

—

Com conhecimento:
D

Presidente da Câmara
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Chefe de Divisão

