MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE FEVEREIRO DE 2015
N.º 03/2015
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, no âmbito do CCP - Código dos Contratos Públicos, sobre a proposta
para abertura de procedimento por ajuste directo e emissão de parecer prévio
vinculativo, tendo em vista a aquisição de serviços de apoio técnico na área da
gestão de recursos humanos;
3. Deliberar sobre a proposta de tolerância de ponto nos serviços municipais, nos
dias 16 e 17 de fevereiro de 2015;
4. Deliberar, ao abrigo do artigo 7.º do Regulamento do Horário de Funcionamento
dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do
Município de Porto Santo, sobre os seguintes pedidos de alargamento, para o ano
de 2015:
a) Restaurante/Bar “Pxo-Norte”, até às 04:00;
b) Restaurante/Bar “João do Cabeço”, até às 04:00;
c) Snack/Bar “Escorpião”, até às 04:00;
d) Taberna, até às 03:00;
e) Restaurante/Bar “Bar do Henrique”, até às 03:00;
De acordo com os requerimentos apresentados.
5. Deliberar, ao abrigo do artigo 7.º do Regulamento do Horário de Funcionamento
dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do

Município de Porto Santo, sobre o pedido de alargamento do horário do
Restaurante/Bar “Bar do Henrique”, até às 04:00, de todas as quintas-feiras, entre
o mês de Março e Outubro de 2015;

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, em 3 de fevereiro de 2015

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Filipe Emanuel Menezes de Oliveira

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05/02/2015
INFORMAÇÕES PRÉVIAS

1 – Jennifer Anne Christine Wadley (Proc. 4535/22014008-5.15.0002) – Lombas –
Ampliação de uma moradia, edificada no lote 48 do loteamento titulado pelo alvará n.º
3/1998 - Parecer técnico ________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2 – SAHARA – Areias, Britas e Betões, S.A. (Proc. 3220/2014-6.15.0114) – Matas –
Exploração de uma pedreira nos prédios rústicos matriz n.ºs 151 e 153, da secção V Pareceres técnico e jurídico ____________________________________________ _
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
LICENCIAMENTOS

3 – Álvaro Miguel Vasconcelos Mendonça (Proc. 1165/2014-2.15.0001) – Rua Manuel
Gregório Pestana – Alteração e ampliação da moradia unifamiliar, edificada no prédio
urbano matriz n.º 660 – Aprovação dos projetos de especialidades___________
______________________________________________
_
_____________________________________________________________________

Com conhecimento:
Presidente da Câmara
Chefe de Divisão

