MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA PUBLICA DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015
N.º29 /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. Aprovação da Proposta do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil do
Porto Santo e deliberação sobre a submissão do mesmo a consulta pública, das
suas componentes não reservadas, por um prazo de 30 dias, nos termos do
disposto no artigo 7.º da Resolução 30/2015, de 7 de maio de 2015;
3. 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 10 de dezembro de 2015,
concedendo tolerância de ponto para os dias 23, 24 e 31 de dezembro de 2015;
4. 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 14 de dezembro de 2015,
que fixou os horários de funcionamento do “Mercadinho de Natal 2015”, e
determinou o alargamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos
da cidade;
5. Deliberar sobre o pedido apresentado pela M.P.S. – Associação Motards do Porto
Santo, (processo n.º 6593/2015 2-1.1.21.4), solicitando autorização para
realização de um passeio de motas, no dia 20 de dezembro de 2015;
6. Deliberar sobre o pedido de licença de ruído, apresentado por Ruben Dinarte Silva
Drumond, (Proc. n.º6598/2015 2-1.1.11.3), para o Bar “Taskaki”, até às 06:00 na
noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro;

7. Deliberar sobre o pedido apresentado por Mais Sousa Restauração, Lda.,
(Processo n.º6624/2015 2-1.1.11.3), para o Bar “Cais Café”, até às 06:00 na noite
de 31 de dezembro para 1 de janeiro;

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, em 18 de dezembro de 2015

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Filipe Emanuel Menezes de Oliveira

REUNIÃO ORDINÁRIA PUBLICA DE 22/12/2015
PROJETOS DE ARQUITETURA
1.1 – SAHARA – Areias, Britas e Betões, S.A. (Proc. 3220/2014-6.15.0114) – Matas –
Licenciamento de uma Pedreira, a levar a efeito nos prédios rústicos art.ºs 151 e 153 da
secção V – Parecer Técnico/Jurídico _______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1.2 – Luís Duarte Freitas Teixeira (Proc. 5379/2015-2.16.0010) – Vale do Touro –
Construção de uma moradia unifamiliar, a edificar no prédio rústico, omisso na respetiva
matriz – Parecer Técnico ________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1.3 – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (Proc. 149/20062.7.0024) – Ponta – Alteração ao projeto de arquitetura para construção do
empreendimento turístico que está a edificar no lote 1 do loteamento titulado pelo alvará
n.º 8/2007 - Parecer Técnico _____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
REQUERIMENTOS:
Rodrigues Bar/Restaurante Lda. (Proc. 1704/2015) – “Moinho das Lombas” – Pedido
de autorização de início de trabalhos no Bar Moinho das Lombas” ________________
_____________________________________________________________________
_____________ ________________________________________________________

