
MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015
N.º28 /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 Senhor Presidente, datado de 1/12/2015, que recaiu

sobre a minuta de Normas de Concessão de Espaços Provisórios – “Barracas” –

Mercadinho de Natal, nos dias 18 e 19 de dezembro;
3. Deliberar sobre a proposta de contrato de comodato para ocupação temporária de

imóvel  a  celebrar  com  o  Banco  Comercial  Português,  S.A.,  respeitante  ao

logradouro  do  imóvel  conhecido  como  “Mercearia”  para  o  dia  18  e  19  de

dezembro, no âmbito do Mercadinho de Natal de 2015.
4. Deliberar  sobre  o  pedido  de  Alberto  Marçal  Camacho  Oliveira  (Proc.  n.º

6199/2015 2-1.1.13.4), solicitando autorização para prorrogação da licença para

uma roulotte, colocada no sítio da Portela (Miradouro), de janeiro a setembro de

2016;
5. 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, datado de 01/12/2015, que deferiu o

pedido apresentado por André Guilherme Oliveira Faria (Proc. n.º 6255/2015 2-

1.1.13.4), a solicitar autorização para colocação e licença de uma barraca para

venda de produtos regionais e locais no Mercadinho de Natal de 2015;
6. Deliberar  sobre o pedido de licença,  apresentado pela Comissão de Finalistas

2015/2016 (Proc. n.º 6308/2015 2-1.1.13.4), para colocação de um quiosque, no

estacionamento entre os dois  campos de futebol  do Porto-santense,  na época

desportiva 2015/2016, a funcionar nos dias dos jogos;



7. Deliberar  sobre  o  pedido  apresentado  por  Maria  José  de  Olival  (Proc.  n.º

6352/2015 2-1.1.13.4), a solicitar autorização para colocação e licença de uma

barraca para venda de produtos regionais e locais no Mercadinho de Natal  de

2015;
8. Deliberar sobre o pedido apresentado por Anabela Abreu Freitas Castro (proc. n.º

6371/2015 2-1.1.13.4), para venda de produtos típicos da Época Natalícia (Bolos

de Mel caseiros e sapatinhos e verdura de enfeitamento), nos dias 18, 19 e 20 de

Dezembro;
9. Deliberar  sobre  o  pedido  apresentado  por  “Grupo  de  Amigos  –  Sopa  da

Esperança”  (Proc.  n.6375/2015  2-1.1.21.4),  solicitando  autorização  para

realização da 4.ª edição da Sopa da Esperança e licença especial de ruído, no dia

12 para 13 de dezembro de 2015;
10. Deliberar sobre o pedido de alargamento do horário de funcionamento e licença

especial  de  ruído,  apresentado  por  Hélio  Roberto  Lino  Rodrigues,  para  o

estabelecimento “Hélios Bar” (Proc. n.º 6414/2015 2-1.11.3), até às 04:00 do dia

24 de dezembro de 2015;
11. Deliberar  sobre  o  pedido  de  alargamento  do  horário  de  funcionamento,

apresentado por Panorama Rest e Louge Bar (Proc. n.º 6420/2015 2-1.11.3), até

às 06:00 dos dias 20 e 24 de dezembro de 2015 e 1 de janeiro de 2016;

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, em 7 dezembro de 2015

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

Filipe Emanuel Menezes de Oliveira

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10/12/2015



1.1 – Rodrigues Bar/Restaurante Lda.  (Proc.  1704/2015)  – “Moinho das Lombas” –
Pedido de autorização de início de trabalhos no Bar Moinho das Lombas” ___________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


