MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020
N. º 22/2020
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 não isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis,
do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o n.º 3293, onde se integra o
empreendimento denominado “Hotel Torre Praia”;
3. Deliberar sobre a Proposta de fixação de regras para pagamento de rendas sociais
em atraso, e aprovação de minuta de confissão de dívida e acordo de pagamento;
4. Deliberar sobre a proposta de tolerância de ponto a todos os trabalhadores do
Município, na tarde do dia 23, dia 24 de dezembro de 2020 e dia 31 de dezembro;
5. Deliberar sobre a proposta de apoio financeiro ao atleta Henrique Manuel da Silva
Drumond – Atleta na modalidade de Equitação;
6. Deliberar sobre a proposta de apoio na aquisição de material de golfe ao atleta
João Pedro Paixão;
7. Deliberar sobre a proposta de Protocolo Desportivo, a celebrar entre o Município
do Porto Santo e o Basquete Clube do Porto Santo, para o ano de 2020;
8. Deliberar sobre a proposta de Protocolo Desportivo, a celebrar entre o Município
do Porto Santo e o G.C.P.S - Ginásio Clube Porto Santo, para o ano de 2020;
9. Deliberar sobre a proposta de Protocolo Desportivo, a celebrar entre o Município
do Porto Santo e o Clube Naval do Porto Santo, para o ano de 2020;
10. Deliberar sobre a proposta de Protocolo Desportivo, a celebrar entre o Município
do Porto Santo e a Associação Desportiva "Os Profetas", para o ano de 2020;
11. Deliberar sobre a proposta de Protocolo Desportivo, a celebrar entre o Município
do Porto Santo e o Sporting Club do Porto Santo para o ano de 2020;
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12. Deliberar sobre a proposta de Protocolo Desportivo, a celebrar entre o Município
do Porto Santo e a A.A.R.A.M. - Associação de Atletismo da Região Autónoma
da Madeira - para o ano de 2020;
13. Deliberar sobre o pedido apresentado por Maria Rita Pais Sousa (processo n.º
4704/2020 13.04.), solicitando licença para colocação de 2 roulottes em
propriedade própria, de 2 a 31 de dezembro de 2020 das 10h00 às 24h00;
14. Deliberar sobre o pedido apresentado por Élvio Fernando de Melim Drumond
(processo n.º 4899/2020 13.04.), solicitando licença para colocação de 1 roulotte
em terreno particular, até 31 de dezembro de 2020 das 07h00 às 02h00;
15. Informação à Câmara sobre o parecer da Direção Regional da Administração
Pública e da Modernização Administrativa sobre a ausência de Vereadora a
reuniões de Câmara Municipal;

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, 13 de novembro de 2020
O PRESIDENTE DA CÂMARA

José Idalino de Vasconcelos
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REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 17/11/2020

PROJETOS DE ARQUITETURA
1.1– Deodato António Manso Cardoso de Freitas (Proc. n.º 727/2020) – Campo de Baixo
– Deliberar deferir o projeto de arquitetura para construção de uma moradia unifamiliar
a levar a efeito no lote 7 do loteamento titulado pelo alvará n.º 3/2009.
1.2– Deodato António Manso Cardoso de Freitas (Proc. n.º 726/2020) – Campo de Baixo
– Deliberar deferir o projeto de arquitetura para construção de uma moradia unifamiliar
a levar a efeito no lote 10 do loteamento titulado pelo alvará n.º 3/2009.
1.3– DUNAS – Viagens e Turismo, Lda. (Proc. n.º 465/2020) – Tanque – Deliberar
deferir o projeto de arquitetura para construção de um estacionamento coberto para
albergue da frota automóvel da empresa, a levar a efeito no prédio rústico (matriz n.º 44
e parte da matriz n.º 233) da secção V.
1.4– José Remígio Caldeira Marques (Proc. n.º 722/2020) – Vila – Deliberar deferir o
projeto de arquitetura para legalização de um edifício constituído por três fogos
destinados a habitação (2 T2+1 T1), edificado no prédio urbano matriz n.º 1666.
1.5– Chief Productions Limited (Proc. n.º 93/2020) – Ponta – Deliberar deferir o projeto
de arquitetura para alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar e piscina, edificada
no prédio urbano matriz n.º 5992.
1.6– José Lucílio Rodrigues da Costa (Proc. n.º 728/2020) – Campo de Baixo – Deliberar
deferir o projeto de arquitetura para construção de uma moradia unifamiliar a levar a
efeito no lote 15 do loteamento titulado pelo alvará n.º 3/2009.
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LICENCIAMENTOS
1.7– Paulo Henrique Gonçalves Câmara (Proc. n.º 346/2019) – Vale do Touro – Deliberar
aprovar os projetos de especialidades e conceder a respetiva licença para construção de
um edifício de habitação coletiva, a levar a efeito no prédio rústico matriz n.º 124.
1.8– Francisco José Figueira de Abreu (Proc. n.º 135/2020) – Campo de Baixo – Deliberar
aprovar os projetos de especialidades e conceder a respetiva licença para construção de
uma moradia unifamiliar a levar a efeito no lote 16 do loteamento titulado pelo alvará n.º
3/2009.

Com conhecimento:
Vereador das Obras Particulares
Chefe de Divisão
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