MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

REU IÃO ORDI ÁRIA DE 18 DE MAIO DE 2016
.º 11/2016
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 Sr. Presidente da Câmara, em exercício, José Carlos Melim, de 12 de maio de
2016, que aprovou a 5.ª Alteração ao Orçamento da Despesa de 2016;
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, em exercício, José Carlos Melim, de 12 de maio de
2016, que aprovou a 4.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 2016-2019;
4. Deliberar sobre a proposta de Protocolo de Desenvolvimento Desportivo entre o

Município e o Sporting Clube do Porto Santo, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º
1, artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro;
5. Deliberar sobre a proposta de Protocolo de Desenvolvimento Desportivo entre o

Município e o Clube Desportivo Portosantense, ao abrigo do disposto na alínea o) do
n.º 1, artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro;
6. Deliberar sobre a proposta de Protocolo de Desenvolvimento Desportivo entre o

Município e o Basquete Clube do Porto Santo, ao abrigo do disposto na alínea o) do
n.º 1, artigo 33.º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro;
7. Deliberar sobre a proposta de Protocolo de Desenvolvimento Desportivo entre o

Município e a Associação Desportiva “Os Profetas”, ao abrigo do disposto na alínea o)
do n.º 1, artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro;
8. Deliberar sobre a proposta de Cedência de instalações à M.P.S. – Associação de

Motards do Porto Santo, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1, artigo 33.º, da Lei
75/2013, de 12 de Setembro;
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9. Deliberar sobre a Proposta de cedência de instalações ao Centro Social e Cultural da

Camacha, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1, artigo 33.º, da Lei 75/2013, de
12 de Setembro;
10. Deliberar sobre a proposta de normas para Concessão de “Barracas e atribuição de

Licenças (Concessão de Espaços Provisórios), Festas do Concelho – S. João 2016 e
proposta de normas de funcionamento;
11. Deliberar sobre a proposta de normas de participação “Concurso de Quadras

Populares”;
12. Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35.º, n.º3, da Lei 75/2013, de 12 de

setembro o despacho do Presidente, que recaiu sobre o pedido apresentado por João
Marcelino dos Santos (Processo n.º 2852/2016 2-1.1.13.4), para colocação de uma
“barraca” de comes e bebes, nos dias 6 e 7 Maio, no Campo de Baixo;
13. Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35.º, n.º3, da Lei 75/2013, de 12 de

setembro o despacho do Presidente em exercício, José Carlos Melim, que autoriza o
alargamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos da lista constante da
alínea a), do artigo 5.º do Regulamento Municipal;
14. Deliberar sobre o pedido apresentado por Luisa Berenguer (Processo n.º2892/2016 2-

1.1.11.3), solicitando horário de funcionamento até às 03h00 para o estabelecimento
“Só de Verão”;
15. Deliberar sobre o pedido apresentado por Nélita Fátima Oliveira Rodrigues Velez

(processo n.º 2783/2016, solicitando horário de funcionamento até às 03h00 para o
estabelecimento de bar “O Museu”;
16. Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35.º, n.º3, da Lei 75/2013, de 12 de

setembro o despacho do Presidente em exercício, José Carlos Melim, que recaiu sobre
o pedido de licença para a primeira prova de Obstáculos, a realizar na praia do Porto
Santo, no dia 14 de Maio de 2014;
17. Deliberar

o pedido apresentado por Manuel Rodrigues Antunes (processo

n.º2347/2016 2-1.1.13.4), na sequência da resposta apresentada em sede de audiência
prévia, para colocação de uma “barraca” junto ao prédio da Junta de Freguesia;
18. Deliberar o pedido apresentado por Gonçalo Dias Santos (processo n.º685/2016 2-

1.1.13.4), na sequência da resposta apresentada em sede de audiência prévia,
clarificando o período temporal do requerimento;

19. Deliberar sobre o pedido apresentado por Nélio Damásio Drumond Mendonça

(Processo n.º 2219/2016 1.1.13.4), para colocação de um quiosque para venda de
bilhetes da Empresa Mar Dourado, em frente ao posto de turismo, na sequência da
resposta apresentada em sede de audiência prévia;
20. Deliberar sobre o pedido apresentado por Milton Lobato Drumond (Processo n.º

2358/2016 1.1.13.4), para colocação de um “contentor” para venda de souvenires
alusivos à Ilha do Porto Santo, para o ano de 2016;
21. Deliberar sobre o pedido apresentado por Gracinda Natália Velosa (processo

n.º2986/2016 2-1.1.13.4), solicitando autorização e cedência de uma “Barraca” do
Município, a colocar no terreno adjacente à Capitania do Porto do Porto Santo, nos
dias 10, 11, 12 e 13 de julho;
22. Deliberar sobre o pedido apresentado por Telmo Manuel Nascimento Pimenta

(processo n.º 3059/2016 2-1.1.11.2) solicitando autorização para venda ambulante na
praia, para o ano de 2016;
23. Deliberar sobre o pedido apresentado por Rodrigues Bar/Restaurante, Sociedade

Unipessoal, Lda. (processo n.º2702/2016 2-1.1.11.3), autorização e licença especial de
ruído para realização de concertos ao vivo – “Música Acústica”, às sextas e sábados,
no Bar “Moinho das Lombas”;
24. Deliberar sobre o pedido apresentado por Hugo Daniel de Velosa Freitas, (processo

n.º2943/2016 2-1.1.13.4), solicitando licença para a colocação de uma roulotte para
venda de pão, no estacionamento junto à praça de táxis, durante o ano de 2016;
25. Deliberar sobre o pedido apresentado por Manuel José Rodrigues, (processo

n.º3109/2016 2-1.1.13.4), solicitando autorização para colocação de um quiosque, no
terreno adjacente à Capitania do Porto do Porto Santo, ou junto à antiga Bomba de
Gasolina, entre 1 de julho e 30 de setembro de 2016, para venda de frutas e verduras;
26. Deliberar sobre o pedido apresentado por Manuel Clemente Melim, (processo

n.º2848/2016 2-1.1.13.4), solicitando autorização para colocação de uma “barraca”, no
terreno adjacente à Capitania do Porto do Porto Santo, durante os meses de julho a
setembro de 2016, para venda de produtos hortícolas;
27. Deliberar sobre o pedido apresentado por Paulo Jorge de Menezes Ornelas (processo

n.º2805/2016 2-1.1.21.1), solicitando autorização para realização de passeios turísticos

em charrete e estacionamento da mesma, na Rua Manuel Gregório Pestana (junto ao
repuxo);

Paços do Concelho do Porto Santo, em 16 de maio de 2016

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Filipe Emanuel Menezes de Oliveira

REU IÃO ORDI ÁRIA DE 18/05/2016
PROJETOS DE ARQUITETURA
1.1 – Perfeita Proporção – Supermercados Unipessoal, Lda. (Proc. 1463/2014-2.15.0002) – Gaveto
das Ruas Dr. Pedro Lomelino e D. Estêvão de Alencastre – Adaptação de um espaço comercial
pertencente ao Edifício do Hotel Praia Dourada (prédio urbano n.º 3176), em supermercado e talho –
Aprovação de especialidades _____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
PROJETOS DE LOTEAMENTO
1.2 – Ultracenário, Lda. (Proc. 5775/2008-1.9.0010) – Ponta – Receção definitiva às obras de
urbanização do loteamento urbano titulado pelo alvará n.º 1/2010 – Auto de vistoria__________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1.3 – Esanto – Actividades Imobiliárias, Lda. (Proc. 3345/2007-1.8.0012) – Campo de Baixo –
Receção definitiva às obras de urbanização do loteamento urbano titulado pelo alvará n.º 3/2009 –
Auto de vistoria________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Com conhecimento:

 Presidente da Câmara
 Chefe de Divisão

