MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE AGOSTO DE 2017
N.º 17/2017
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 Atribuição de Prémios, “Mérito Escolar”, aos
Alunos com melhores notas de cada ano de escolaridade, da Escola Básica e
Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco;
3. Deliberar sobre a Proposta de Protocolo a celebrar entre o Município do Porto
Santo e o Clube Desportivo Portosantense, para o ano de 2017;
4. Deliberar sobre a Proposta de Protocolo a celebrar entre o Município do Porto
Santo e o Clube Naval do Porto Santo, para o ano de 2017;
5. Deliberar sobre a Proposta de Protocolo a celebrar entre o Município do Porto
Santo e o Basquete Clube do Porto Santo, para o ano de 2017;
6. Deliberar sobre a Proposta de Protocolo a celebrar entre o Município do Porto
Santo e Fábrica da Igreja Paroquial da freguesia do Porto Santo, com vista à
implementação da “Rota Cultural de Porto Santo”;
7. Deliberar sobre o pedido apresentado por José Benvindo Vasconcelos (processo
n.º 101/2017 11.02), solicitando a colocação e licença para venda de produtos
hortícolas, durante o mês de agosto de 2017, na Rua Goularte Medeiros;
8. Deliberar sobre o pedido apresentado por Sociedade de Empreendimentos
Turísticos Baleira Sol, S.A. (processo n.º 1855/2017 02.), solicitando Licença
Especial de Ruído, solicitando licença especial de ruído para alguns dias do mês de
setembro, melhor identificados no requerimento;
9. Deliberar sobre o pedido apresentado por Rogério do Ó Drumond (processo n.º
1941/2017 13.04), solicitando a colocação e licença para venda de produtos
hortícolas, de 1 a 15 de agosto, junto ao estacionamento da Praia do Henrique;
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10. Deliberar sobre o pedido apresentado por Ana Paula Cristina Pinto Rodrigues de
Freitas (processo n.º 1965/2017 11.02), solicitando a colocação e licença para uma
banca, para venda de bijuteria, durante o mês de Agosto, em frente ao Tribunal;
11. Deliberar sobre o pedido apresentado pelo Partido Socialista, solicitando
autorização para colocação de um palco e licença especial de ruído para
apresentação dos candidatos às autárquicas 2017, no dia 12 de agosto, no Largo do
Pelourinho;
12. Deliberar sob o pedido apresentado por Basquete Clube do Porto Santo (processo
n.º2008/2017 21.01), solicitando Licença para a realização da festa “Colors Pxo”
2017, no dia 19 de Agosto de 2017, e isenção de taxas;
13. Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35.º, n.º3, da Lei 75/2013, de 12 de
setembro, o despacho do Senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que
levantou a Medida Cautelar de Encerramento Provisório do Estabelecimento
Comercial Restaurante “Baiana”;
14. Ratificar o despacho do Sr. Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que autorizou
o pedido apresentado por Dina Isabela Lemos Ramos (processo n.º 1848/2017
13.04), solicitando autorização para colocação de uma bancada para venda de
bijuteria e brinquedos, nos arraiais e datas constantes do requerimento;
15. Ratificar o despacho do Sr. Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que autorizou
o pedido apresentado por Confraria Senhor Santíssimo Sacramento do Espírito
Santo (processo n.º 1849/2017 07.12), solicitando licença especial de ruído nos
dias e para os efeitos constantes do requerimento;
16. Ratificar o despacho do Sr. Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que autorizou
o pedido apresentado por Confraria do Santíssimo Sacramento do Senhor da
Paróquia do Espírito Santo (processo n.º 1852/2017 21.04)), solicitando licença
para colocação de “barraca”, nos dias e para os efeitos constantes do requerimento;
17. Ratificar o despacho do Sr. Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que autorizou
os pedidos apresentados por Sociedade de Empreendimentos Turísticos Baleira
Sol, S.A., solicitando Licença Especial de Ruído:
a) Processo n.º 1854/2017 02. – Para alguns dias do mês de julho de 2017, melhor
identificados no requerimento;

b) Processo n.º 1925/2017 07.12 – Para o dia 27 de julho de 2017, nos termos do
requerimento;
c) Processo n.º 1853/2017 10. – Para alguns dias do mês de agosto de 2017,
melhor identificados no requerimento;
18. Ratificar o despacho do Sr. Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que autorizou
o pedido apresentado por Carlos Alberto Vieira Gonçalves Lopes (processo n.º
1873/2017 07.12), solicitando licença especial de ruído, nos dias e para os efeitos
constantes do requerimento;
19. Ratificar o despacho do Senhor presidente, que recaiu sobre o pedido apresentado
por Simadeira – Atividades Hoteleiras Unipessoal, Lda. (processo n.º 1880/2017
11.03), solicitando alargamento do horário de funcionamento e licença especial de
ruído, para o dia 8 de agosto, até às 05:00h;
20. Ratificar o despacho do Sr. Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que autorizou
o pedido apresentado pelo Grupo de Jovens da Piedade (processo n.º 1902/2017
13.04), solicitando cedência de uma “barraca”, nos dias e para os efeitos
constantes do requerimento;
21. Informação à Câmara Municipal sobre os Contratos de prestação de serviços
celebrados;

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, 4 de agosto de 2017

O PRESIDENTE
____________________________________
Filipe Emanuel Menezes de Oliveira
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INFORMAÇÕES PRÉVIAS
1.1 – Carina Patrícia Faria Rodrigues (Proc. n.º 290/2017-5.18.0004) – Linhares –

Construção de um armazém agrícola, a levar a efeito no prédio rústico matriz n.º 79 da secção
T
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LICENCIAMENTOS
1.2 – Ana Bela Dias de Ornelas (Proc. n.º 3016/2015-2.16.0005) – Campo de Baixo – Projeto

de arquitetura para legalização de existências no prédio urbano matriz n.º 2016 _
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.3 – Isle Senses, Lda. (Proc. n.º 3016/2015-2.16.0005) – Cabeço/Campo de Baixo – Projeto

de arquitetura para alterações a levar a efeito no prédio urbano matriz n.º 3592 _
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.4 – Eficiente Construções, Lda (Proc. n.º 5633/2007-2.8.0118) – Tanque – Audiência prévia
de declaração de deserção do processo referente à construção de um centro de lavagem e

mudança de pneus, a levar a efeito no lote 3 do loteamento 1 do Parque Empresarial do Porto
Santo
________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.5 – Duarte Rui Lino Figueira Lopes de Gouveia (Proc. n.º 3058/2009-2.10.0031) – Ponta
– Audiência prévia de declaração de caducidade da comunicação prévia para construção de uma

moradia unifamiliar a levar a efeito no lote 2 do loteamento titulado pelo alvará n.º 2/2006
____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1.6 – Maria Zélia de Sousa Figueira Andrade e outro (Proc. n.º 565/2009-2.10.0012) – Vale
do Touro – Audiência prévia de declaração de caducidade do licenciamento para construção de

duas moradias geminadas a levar a efeito no prédio urbano matriz n.º 5701
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

REQUERIMENTOS DIVERSOS
1.7 – Fórum Casa Consulting – Consultoria e Gestão, Lda (Proc. n.º 314/2017-6.18.0180) –
Ponta – Isenção de controlo prévio para destaque de uma única parcela de terreno, a destacar do
prédio rústico constituído pelas matrizes n.ºs 129 e 136, ambas da secção AV
_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.8 – Gomes & Anjos, Lda. (Proc. n.º 390/2017-6.18.0222) – Lapeira – Cosntituição em

regime de propriedade horizontal do edifício implantado no lote 8 do loteamento titulado pelo
alvará
n.º
4/2008_____________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Com conhecimento:
Presidente da Câmara
Chefe de Divisão

