
 

 

 

 

MUNICÍPIO DO PORTO SANTO 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 23 DE JULHO 
N.º 17/2015 

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.  Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, o despacho do Presidente em exercício, José Carlos Melim, que recaiu 

sobre as Normas de Concessão de Espaços Provisórios, na I Feira dos Sabores e 

Tradições, a realizar nos dias 28 a 30 de julho de 2015;  

3. Deliberar sobre as Normas de Funcionamento da Zona de Comes e Bebes da I 

Feira dos Sabores e Tradições, a realizar nos dias 28 a 30 de julho de 2015, e 

horário de funcionamento dos espaços; 

4. Deliberar sobre o pedido apresentado por Telmo Manuel do Nascimento Pimenta 

(Proc. n.º 656/2015 2-1.1.11.2) para venda ambulante de “Bolas de Berlim” na 

praia do Porto Santo, durante o ano de 2015; 

5. Deliberar sobre o pedido de José Carlos da Silva Mendes (Proc. n.º 567/2015 2-

1.1.11.2) para venda ambulante de águas, sumos, gelados e “Bolas de Berlim” na 

praia do Porto Santo, durante o período de 15 de junho a 15 de setembro, do ano 

de 2015; 

6. Deliberar sobre o pedido de João do Nascimento Drumond (Proc. n.º 863/2015 2-

1.1.11.2) para venda ambulante de “Bolas de Berlim” e águas na praia do Porto 

Santo, entre o Ribeiro Salgado e o Hotel Lua Mar, entre julho e setembro de 2015; 

7. Deliberar sobre o pedido de José Romualdo da Silva (Processo n.º 3624/2015 2-

1.1.13.4) solicitando a alteração da localização da barraca para venda de 

produtos hortícolas, já autorizada para o terreno adjacente à Capitania do Porto 

do Porto Santo, para o terreno em frente à Caixa Geral de Depósitos; 

8. Deliberar sobre o pedido de Tiago Martim Drumond Olival (Processo n.º 

3549/2015 2-1.1.13.4), para venda de produtos hortícolas, nos meses de julho a 

setembro de 2015, no estacionamento da praia junto à Estrada do Forno da Cal; 

9. Deliberar sobre o pedido de Manuel Heliodoro Rodrigues (Processo n.º 3692/2015 

2-1.1.13.4), para venda de produtos hortícolas, durante o mês de agosto de 2015, 

na Rua Goularte Medeiros; 



 

 

 

 

 

10. Deliberar sobre o pedido de Maria José de Vasconcelos Melim (Processo n.º 

3551/2015 2-1.1.13.4), para venda de pão no terreno adjacente à Capitania do 

Porto do Porto Santo;  

11. Deliberar sobre o pedido de Hugo Daniel de Velosa Freitas (Processo n.º 

3625/2015 2-1.1.13.4), para colocação de uma roulotte para venda de pão, no 

estacionamento da praça de táxis, durante os meses de julho a setembro de 

2015; 

12. Deliberar sobre o pedido de Diogo Nuno Martins Fernandes, Proc. n.º 3365/2015 

2-1.1.13.4 – em resposta no âmbito da audiência prévia que lhe foi concedida, e  

Proc. n.º3705/2015 2-1.1.13.4, respeitante à alteração de localização, com vista  à 

instalação de um autocarro “Favela Chique”, a funcionar como Bar; 

13. Deliberar sobre o pedido apresentado pelo Secretariado do PSD Madeira (Proc. 

n.º 3530/2015 2-1.1.21.4), para realização da Festa de verão nos dias 20 

(montagem e 21 de agosto de 2015, no Largo das Palmeiras; 

14. Deliberar sobre o pedido de Andreea Adela Ardelean (Proc. n.º 3635/2015 2-

1.1.13.4), solicitando autorização para venda artigos artesanais, durante os meses 

de agosto e setembro de 2015, no Largo das Palmeiras; 

15. Deliberar sobre o pedido apresentado por Maria da Conceição Castelão Silva, 

(Proc. n.º 3693/2015 2-1.1.11.3) para alargamento do horário de funcionamento e 

emissão de licença especial de ruído, até às 05:00 das sextas para sábados, 

domingos para segundas e terças para quartas, de 01 de agosto a 20 de 

setembro de 2015;   

16. Deliberar sobre o pedido apresentado por José Benvindo Vasconcelos (Proc. 

3717/2015 2.1.13.4) para venda de produtos hortícolas, durante o mês de agosto 

de 2015, na Rua Goularte Medeiros;  

17. Deliberar sobre o pedido apresentado por João Olival da Paixão (Proc. 3371/2015 

2.1.13.4) para colocação de uma mesa para venda de produtos hortícolas;  

18. Deliberar sobre o requerimento apresentado por Maria Luz Quilshpi Pilco (Proc. 

n.º 3718/20152-1.1.13.4), solicitado autorização para venda de artesanato e 

brinquedos, entre as 19H00 e as 00h00, do mês de agosto, junto à Praça do 

Barqueiro, e das 12H00 às 19H00, na esplanada do Restaurante Mar e Sol; 

19. Deliberar sobre o pedido de Rogério Maria Gonçalves dos Santos (Proc. 

2814/2015 2-1.1.14.3), na sequência da apresentação dos documentos em falta, 

em resposta à deliberação de 05/06/2015; 

20. Deliberar sobre o pedido de José Nélio Gouveia Correia (Proc. n.º 3645/2015 2-

1.1.11.4), para colocação de uma barraca/quiosque no Arraial da Capela da 

Graça, nos dias 14 a 16 de agosto de 2015; 



 

 

 

 

 

21. Deliberar sobre o pedido de José Bruno Ganância Dias (Proc. n.º 3647/2015 2-

1.1.13.4), para colocação de uma barraca/quiosque no Arraial do Santíssimo 

Sacramento – Piedade e no Arraial da Capela da Graça; 

22. Deliberar sobre o pedido apresentado por Simadeira- Atividades Hoteleiras 

Unipessoal, Lda. (Proc. n.º 3621/2015 2-1.1.11.3), solicitando alargamento do 

horário de funcionamento, até às 05:00 dos dias 17, 24, 31 de julho, 2, 5,7, 9, 14, 

16 21, 28 de agosto e 4,11 e 18 de setembro, e licença especial de ruído para as 

mesmas datas e horário; 

23. Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, o despacho do Presidente em exercício, José Carlos Melim, que recaiu 

sobre os seguintes pedidos para colocação de barracas de comes e bebes, nas 

Festas do Espírito Santo e do Santíssimo:  

I. De dias 18 a 26 de julho: 

a) Cecília Maria Drumond (Proc. 3367/2015 2-1.1.11.3); 

b) Luís Manuel Nunes Ferreira Vieira (Proc. 3628/2015 2-1.1.11.3); 

c) José Avelino Drumond (Proc. 3613/2015 2-1.1.11.3); 

d) João Marcelino dos Santos (Proc. 3499/2015 2-1.1.11.3); 

II. De dias 18 a 19 e 25 a 26: 

a) Maria Rita Gomes Pais de Sousa (Proc. 3553/2015 2-1.1.11.3); 

b) Rogério do Ó Drumond (Proc. 3597/2015 2-1.1.11.3); 

24. Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, o despacho do Presidente em exercício, José Carlos Melim, que recaiu 

sobre o pedido de Dina Isabela Lemos Ramos (Proc. 3578/2015 2-1.1.11.3), para 

colocação de uma banca para venda de bijutaria, nos dias 18, 19, 25 e 26 de 

julho, no Arraial do Espírito Santo e do Santíssimo.  

 

 

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, em 21 de julho de 2015 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, EM EXERCÍCIO 

 

José Carlos Melim 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 23/07/2015 

  

  

PPRROOJJEETTOOSS  DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  

 

1.1 – Ferreira da Cunha – Imobiliária, Lda. (Proc. 126/2006-1.7.0003) – Campo de 
Cima – Receção definitiva às obras de urbanização do loteamento titulado pelo alvará n.º 
5/2007 - Auto de vistoria ______________________________________________ 
___________________________________________________ __________________ 
_______________________  _ _________________________ __________________ 

 

  

  

CCoomm  ccoonnhheecciimmeennttoo:: 

�  Presidente da Câmara   

�  Chefe de Divisão  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


