MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE JULHO
N.º 16/2015
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, sobre a proposta de abertura de procedimentos concursais para
provimento de cargos de direção intermédia de 2.º grau – Divisão de
Finanças, Património e Aprovisionamento e Divisão Administrativa e de
Recursos Humanos;
3. Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, o despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 03 de
julho de 2015, que aprovou a 6.ª Alteração ao Orçamento da Despesa de
2015;
4. Deliberar sobre o pedido de Maria da Conceição Castelão Silva (Proc.
3395/2015 2-1.1.11.3) de alargamento de horário para o estabelecimento “
Só de Verão”, situado no sítio do Campo de Baixo, todas as terças e
sextas-feiras até às 05h00;
5. Deliberar sobre o pedido de Maria da Conceição Castelão Silva (Proc.
3456/215 2-1.1.7.2) a solicitar licença especial de ruído, para o
estabelecimento “Só de Verão”, nos dias 12 para 13, 14 para 15 e 17 para
18 de Julho de 2015, até às 02h00, com vista a um espectáculo com DJ’s;
6. Deliberar sobre o pedido de Ismael Alexandre Fernandes Melim (Proc.
n.º3351/2015 2-1.1.13.4), para colocação de Barraca, para venda de
comes e bebes, na Festa religiosa do Santíssimo, nos dias 18 e 19 de
julho;
7. Deliberar sobre o pedido de Ana Isabel de Olival de Sousa (Proc.
n.º3402/2015 2-1.1.13.4), para colocação de Barraca, para venda de
comes e bebes, na Festa religiosa do Espírito Santo, nos dias 25 e 26 de
julho;

8. Deliberar sobre o pedido de José Bruno Ganância Dias (Proc. n.º3309/2015
2-1.1.13.4), para colocação de uma roulote, para venda de comes e bebes,
nas Festas religiosas do Santíssimo, nos dias 18 e 19 de Julho, e do
Espírito Santo, nos dias 25 e 26 de julho;
9. Deliberar

sobre

o

pedido

de

“Burgomargem

-

Unipessoal,

Lda.

(Proc.3398/2015 2-1.1.13.4), para colocação de uma barraca, para venda
de comes e bebes, num dos locais solicitados no requerimento, nos meses
de julho a setembro de 2015;
10. Deliberar sobre o pedido de Iolanda José da Silva Velosa (Proc. n.º
3305/2015 2-1.1.13.4), para empréstimo de uma das barraquinhas com
tabuleiros, e colocação para venda de bijutaria, nas Festas religiosas do
Santíssimo, nos dias 18 e 19 de Julho, e do Espírito Santo, nos dias 25 e
26 de julho;
11. Deliberar sobre o pedido de Dina Isabela Lemos Ramos (Proc. n.º
3440/2015 2-1.1.11.2), para venda de bijutaria, junto ao cais da cidade, nos
meses de Julho a Agosto de 2015;
12. Deliberar sobre o pedido de José Romualdo da Silva (Proc. 3399/2015 21.1.13.4), para colocação de uma barraca, para venda de produtos
hortícolas no terreno adjacente à Capitania do Porto do Porto Santo, nos
meses de Julho a Setembro de 2015;
13. Deliberar sobre o pedido de José Luís Drumond (Proc. 3274/2015 21.1.13.4), para venda de produtos hortícolas, no denominado “Barracão do
Sr. João Santana”, situado na Rua João Gonçalves Zarco, nos meses de
Julho a Setembro de 2015;
14. Deliberar sobre o pedido de Telmo Manuel Nascimento Pimenta (Proc.
3446/2015 2-1.1.11.3), para licença temporária, para comércio a retalho de
produtos alimentares e bebidas num quiosque a colocar na praia da
Fontinha;
15. Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de
12 de Setembro, o despacho do Senhor Presidente, Dr. Filipe Menezes de
Oliveira, de 26 de junho de 2015 que deferiu o pedido de Cecília Maria
Drumond (Proc. n.º 3244/2015 2-1.1.11.3) para a colocação de uma

barraca de comes e bebes para a festa de S. Pedro, nos dias 27 a 29 de
junho de 2015;
16. Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de
12 de Setembro, o despacho do Senhor Presidente em exercício, de 07 de
julho de 2015 sobre o pedido de Maria da Conceição Castelão Silva
(Proc.3396/215 2-1.1.7.2) a solicitar licença especial de ruído, para o
estabelecimento “Só de Verão”, nos dias 07 para 08 e 10 para 11 de Julho
de 2015, até às 05h00, com vista a uma festa com DJ’s;
17. Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de
12 de Setembro, os despachos do Senhor Presidente, Dr. Filipe Menezes
de Oliveira, de 03 de julho de 2015 que recaíram sobre os seguintes
pedidos, para colocação de barracas de comes e bebes, inseridos no
Festival do Bolo do Caco decorrido nos dias 03 a 05 de Julho de 2015:
a) Maria Rita Gomes Pais Sousa (Proc. n.º 3407/2015 2-1.1.13.4);
b) Gracinda Natália de Velosa (Proc. n.º 3408/2015 2-1.1.13.4);
c) Pedro António de Mendonça Rodrigues (Proc. n.º 3410/2015 21.1.13.4);
d) Somos Porto santo – Associação Cívica (Proc. n.º 3417/2015 21.1.13.4);
e) Daniel Flávio Sousa Fernandes (Proc. n.º 3411/2015 2-1.1.13.4);
f) João Marcelino dos Santos (Proc. 3412/2015 2-1.1.13.4);
g) José Avelino Drumond (Proc. 3414/2015 2-1.1.13.4).

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, em 09 de julho de 2015
O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Filipe Emanuel Menezes de Oliveira

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09/07/2015

REQUERIMENTOS DIVERSOS

1.1 – Ian Richard Homer e outro (Proc. 1270/2015-6.16.0036) – Campo de Baixo –
Registo de uma moradia como estabelecimento local Auto de vistoria
___________________________________________________
__________________
_______________________ _ _________________________ __________________
1.2 – Margarida Sousa Dias e outro (Proc. 2791/2015-6.16.0078) – Campo de Baixo –
Registo de uma moradia como estabelecimento local Auto de vistoria
_________________________________________________
__________________
_______________________ _ _________________________ __________________
1.3 – Inês Rocha Machado Couto Ferraz e outro (Proc. 2760/2015-6.16.0076) –
Campo de Baixo – Registo de um apartamento como estabelecimento local - Auto de
vistoria
_______________________________________________________________
__________________ _______________________ _ _________________________
1.4 – Casa do Retiro – Casa de Campo, Lda. (Proc. 789/2015-6.16.0022) – Campo de
Baixo – Registo de uma moradia como estabelecimento local - Auto de vistoria
__________________
__________________________________________________
_______________________ _ _________________________ __________________
1.5 – José de Freitas Caetano (Proc. 2456/2015-6.16.0060) – Matas – Registo de uma
moradia
como
estabelecimento
local
Auto
de
vistoria
__________________
___________________________________________________
_______________________ _ _________________________ __________________
1.6 – Ian Richard Homer e outro (Proc. 1269/2015-6.16.0035) – Arrifes – Registo de um
apartamento
como
estabelecimento
local
Auto
de
vistoria
________________________________________________
__________________
_______________________ _ _________________________ __________________
1.7 – Tons de Maresia, Lda. (Proc. 2779/2015-6.16.0077) – Vila – Registo de um
apartamento
como
estabelecimento
local
Auto
de
vistoria
__________________________________________________
__________________
_______________________ _ _________________________ __________________

Com conhecimento:
Presidente da Câmara
Chefe de Divisão

