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EDITAL N.º 48/2018
MANDATO

2017/2021

DELIBERAÇÓES

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 31 DE JULHO DE 2018

JOSÉ IDALINO DE VASCONCELOS, Presidente da Câmara Municipal do
Porto Santo, torna público, em cumprimento do disposto'no artigo 56.º da Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro, que na Reunião Ordinária Pública de hoje, dia 31 de julho
de 2018, no Edifício de Serviços Públicos, pelas 10h00, foram tomadas as seguintes

deliberações:
1.

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 que se seguem:
1.1

—

Álvaro Cláudio Ferraz de Freitas e outro (Proc.

2.18.0017)

—

Lapeira

—

nº

441/2017-

Deliberar aprovar os projetos de especialidades e

conceder a respetiva licença para construção de uma moradia unifamiliar, a
levar a efeito no lote C do loteamento titulado pelo alvará n.º 117/1980 —

Aprovado por unanimidade com os votos favoráveis do Presidente, Idalino
de Vasconcelos, e dos Vereadores, Pedro Freitas, Sofia Santos, Sofia Dias e

José António Castro;
1.2

—

Touro

Manuel Eugénio Jardim Fernandes (Proc. nº 154/2018)

—

Vale do

Deliberar deferir o projeto de arquitetura para construção de uma
garagem anexa à moradia (prédio urbano matriz nº 1982 e aceitar as peças
desenhadas e os demais elementos instrutórios como telas finais da construção
—

existente — Aprovado por unanimidade;
1.3

—

Maria José Dias Oliveira e outros (Proc. n.º 273/2017-2.l8.0010)

—

Lapeira — Deliberar aprovar os projetos de especialidades e conceder a respetiva
.:“í

licença para ampliação e alteração do prédio urbano“, inscrito na respetiva matriz

, Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira Apartado 81 — 9401-909 Porto Santo Telefone: 291 980 640/ 646 Fax: 291 982 860
e-mail: info©cm-portosanto.pt site oficial: https://cm—portosanto.pt/ facebookcom/municipioportosanto
[

|

|

|

|

MUNICÍPIO

DO

PORTO SANTO

CÁMARA MUNICIPAL

predial urbana sob o n.º 1723 — Aprovado por unanimidade;
1.4

—

PIMENTA Q.B., LDA. (Proc. nº 136/2018)

—

Av. Vieira de Castro

—

Deliberar deferir o projeto de arquitetura para alteração de utilização de uma
unidade suscetível de utilização independente, destinada a um estabelecimento
de restauração e bebidas denominado “Pastelaria Pimenta Q.B.ºª, a levar a efeito
no rés-do-chão do predio-urbano matriz 1160, condicionado ao cumprimento
das condicionantes dos respetivos pareceres— Aprovado por unanimidade;
1.5

—

M &

50/2017

—

J Pestana

—

Sociedade de Turismo da Madeira, S.A. (Proc.

6180031) Deliberar pelo reconhecimento da existência de direitos

adquiridos, aceitando como 737 o número de camas para o projeto a levar a
efeito na Unidade de Execução 10 do PUPC, de acordo com a Resolução nº
301/2008 do Conselho de Governo Regional, de
Baixo

.—

13

de março

—

Campo de

Projeto do Plano de Pormenor da Unidade de Execução 10 do PUPC” —

Aprovado por unanimidade;
2. Deliberar sobre a Proposta da 8.ª Modificação ao Orçamento — 6.ª alteração ao

Orçamento da Despesa e 2ª ao Plano Plurianual de Investimentos de 2018, nos
termos do artigo 33.º,

nº

1,

alínea d) da Lei 75/2013, de 12 de setembro

—

Aprovado por unanimidade;
3. Deliberar sobre a Proposta de alteração ao Protocolo de Cooperação celebrado

entre o Município do Porto Santo e a Fábrica da Igreja do Espirito Santo, por
deliberação de 8 de agosto de 2017 — Aprovado por unanimidade;
4. Deliberar sobre o pedido de licença especial de ruído (proc. N.º3032/2018

07.12), apresentado por Sociedade de Empreendimentos Turísticos Baleira Sol,
S.A., para as datas e horas constantes do requerimento

—

Aprovado por

unanimidade;
5. Ratificar o despacho do Presidente que aprovou o pedido de licença especial de

ruído

(proc.

N.º3032/2018

07.12),

apresentado

Sociedade

por

Empreendimentos Turísticos Baleira Sol, S.A., para dia 27 de julho

fª Ratificado por unanimidade;
w
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6. Ratificar o despacho do Senhor Presidente que aprovou o pedido de Licença

Especial de Ruído apresentado pela Confraria do Senhor Santíssimo
Sacramento (processo nº 2930/2018 07.12), para a festa do Senhor Santíssimo
—

Ratificado por unanimidade;

0 Presidente da Câmara
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José Idalino de Vasconcelos
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