
 
 
 
 

MUNICÍPIO DO PORTO SANTOMUNICÍPIO DO PORTO SANTOMUNICÍPIO DO PORTO SANTOMUNICÍPIO DO PORTO SANTO    

CÂMARA MUNICIPAL 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 22 DE JANEIRO DE 2015 
N.º 02/2015 

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 Regulamento de Fundo de Maneio para o Município 

do Porto Santo; 

3. 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 uma advogada, em regime 

de avença; 

4. 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 Médicos-Veterinários, em 

regime de avença; 

5. Deliberar sobre a proposta de aumento temporário de fundos disponíveis; 

6. Deliberar sobre a Proposta de Projeto de normas de participação na “Corrida 

Carnaval Sobre Rodas”; 

7. Deliberar sobre a proposta de Recepção definitiva da empreitada de Revitalização 

do Centro Histórico da Cidade do Porto Santo – Electricidade, contrato celebrado 

no dia 10 de Abril de 2006, com a LUZOESFERA, Construções, Lda., e libertação 

e restituição dos montantes referentes à caução e reforço da mesma; 

8. Deliberar sobre o pedido de alargamento do horário de funcionamento do 

estabelecimento de Restaurante/Bar, denominado “Pizzaria Colombo”, até às 

04:00h, de todos os dias da semana, nos termos do estipulado no 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; 

9.  Deliberar sobre a proposta de Protocolo entre o Município do Porto Santo e 

Escola Básica e Secundária Professor Doutor Francisco Freitas Branco; 

 



 
 
 
 
 

10. Deliberar sobre a Proposta de Nomeação de representante da Câmara Municipal, 

como suplente, na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Porto Santo; 

11. Deliberar sobre a proposta de manifestação de interesse na centralização na 

AMRAM, como entidade adjudicante, do procedimento concursal necessário à 

contratação dos serviços necessários à elaboração do Plano Municipal de 

Emergência e Protecção Civil do Concelho do Porto Santo, a submeter à 

Assembleia Municipal; 

12. Deliberar sobre a proposta de Apoio financeiro às paróquias do Porto Santo, no 

âmbito do Concerto Solidário, a realizar no dia 23 de Janeiro de 2015; 

13. Deliberar sobre o pedido de renovação do Cartão de Vendedor Ambulante, de 

José Fernando Cabral Gouveia; 

 

 

 

 

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, em 20 de janeiro de 2015 

 

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

 

Filipe Emanuel Menezes de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 22/01/2015 

  

LLIICCEENNCCIIAAMMEENNTTOOSS  

 

1 – Arestanível – Construção Civil, Unipessoal, Lda. (Proc. 1620/2008-2.9.0044) – Pé 
do Pico – Pedido de suspensão dos trabalhos referentes ao alvará de licença de obras n.º 
3/2010, para construção de duas moradias geminadas -  Proposta de indeferimento 
__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

  

2 – Rusticolombo, Lda. (Proc. 6230/2008-2.9.0101) – Tanque – Declaração de 
caducidade do processo de licenciamento para construção de uma moradia unifamiliar a 
levar a efeito no prédio urbano n.º 6168-P -  Proposta de declaração de caducidade _ 
_________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

  

RREEQQUUEERRIIMMEENNTTOOSS  DDIIVVEERRSSOOSS  

  

3 – Urbanização Parque das Lombas – Compra e Loteament o de Imóveis para 
Revenda, Lda. (Proc. 550/2014-6.14.0228) – Lombas – Receção provisória das obras de 
urbanização tituladas pelos aditamentos ao alvará de loteamento n.º 3/1998 -  Auto de 
vistoria  _________________________________ _ _________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

  

  

CCoomm  ccoonnhheecciimmeennttoo:: 

�  Presidente da Câmara   

�  Chefe de Divisão  
 

 


