MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA)

MANDATO 2013 - 2017

EDITAL N.º 39/2017
Informativo das Deliberações da Reunião Ordinária da Câmara de 23 de março de 2017
JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS, Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, e em cumprimento
do disposto no n.º 2 do art.º 56.º conjugado com o exposto na alínea t) do n.º1 do art.º 35.º ambos da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, torna público que, a Câmara Municipal reunida em Sessão
Ordinária, de carácter público, realizada no edifício da Junta de Freguesia de São Vicente, no dia 23 de março de
2017, pelas 10:00 horas, produziu as seguintes deliberações:
1 – Aprovada, por unanimidade, a proposta n.º 31/PCM/2017, referente à retificação da deliberação da Câmara
Municipal n.º 278/11 de 13/05/2011, registada na Ata n.º 10/2011, fazendo menção que a aquisição se refere a uma
parcela de 175,87m2, destinada à construção da Estrada Municipal entre as Feiteiras e Levada do Poio, na freguesia
e Concelho de São Vicente e não aquisição totalidade do prédio, bem como, autorizar o Presidente da Câmara
Municipal para representar o Município de São Vicente na assinatura da respetiva escritura de retificação;
2 – Aprovada, por unanimidade, proposta n.º 32/PCM/2017, referente ao pedido de redução de taxas no valor
correspondente a 50%, relativamente ao licenciamento de obras de edificação de armazém agrícola acompanhado
de projeto agrícola, num prédio localizado ao sítio da Esmoitada da Ribeira, freguesia de Boaventura e

Concelho de São Vicente, cujo requerente é Hélder Gregório de Sousa Santos, NIF 223 987 905.
Para constar, publica-se este edital a ser afixado nos locais de estilo habituais.
Paços do Município, 23 de março de 2017

O Presidente da Câmara Municipal

José António Gonçalves Garcês
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