MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE ABRIL DE 2017
N.º 9/2017
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 as propostas, constantes da relação em
anexo;
2. Deliberar, nos termos do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea i) da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, sobre os documentos de prestação de contas do Município do
Porto Santo, relativos ao ano económico de 2016, a fim de serem submetidos à
Assembleia Municipal para apreciação e votação, em cumprimento do disposto no
artigo 25.º, n.º 2, alínea l) da referida Lei;
3. Deliberar, ao abrigo do artigo 33.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, sobre as propostas de Opções do Plano e de Plano Plurianual de
Investimentos 2017/2020, a fim de ser submetidas à aprovação da Assembleia
Municipal;
4. Deliberar, ao abrigo do artigo 33.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, sobre a proposta de Orçamento para o ano de 2017, a fim de ser
submetida à aprovação da Assembleia Municipal;
5. Ratificar o despacho do Sr. Presidente, que recaiu sobre a proposta de tolerância de
ponto nos serviços municipais, nos dias 13 de abril e 15 de abril de 2017;
6. Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35.º, n.º3, da Lei 75/2013, de 12 de
setembro o despacho do Sr. Presidente, que autoriza o alargamento dos horários de
funcionamento dos estabelecimentos da lista constante da alínea a), do artigo 5.º do
Regulamento Municipal;
7. Deliberar sobre o pedido apresentado por Milton Lobato Drumond (processo
n.º221/2017 - 13.04), solicitando autorização para colocação de um módulo tipo
contentor para venda de souvenires, para o ano de 2017, junto ao Mr. Outlet;
8. Deliberar sobre o pedido de alargamento do horário de funcionamento
extraordinário, bem como licença especial para o ruído, para o estabelecimento
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comercial “Cabana do Camarão”, apresentado por Rodrigues Bar – Restaurante
Sociedade Unipessoal, Lda. até às 05:00 de todas as quintas para sextas, a partir de
13 de abril até 17 de setembro de 2017 e 10,11 e 12 de agosto até às 05:00
(processo n.º 322/2017 -11.03);
9. Deliberar sobre o pedido de alargamento do horário de funcionamento
extraordinário, bem como licença especial para o ruído, para o estabelecimento
comercial “Porto Santo Beach Bar”, apresentado por Consórcio Severino & Jardim,
Lda, até às 04:00 dia 15 de abril para o dia 16 de abril de 2017 (processo n.º
296/2017 -07.12 e processo n.º 295 /2017 – 11.03);
10. Deliberar sobre o pedido apresentado por Maria Rita Gomes Pais Sousa (processo
n.º 220/2017-13.04), para colocação de uma roulotte, para venda de “carne e
produtos cárneos (BR-2236)”, na Estrada Domingos de Ornelas (frente ao
“Torres”), nos dias 12,13,14 e 15 de abril de 2017;
11. Informação à Câmara dos processos judiciais pendentes, com indicação da
respetiva fase e estado.
12. Deliberar sobre a proposta de apoio na concessão de passagens aéreas a ginastas da
Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, para
representação da Região Autónoma da Madeira no campeonato nacional de
acrobática, nos dias 19 a 21 de maio de 2017;
13. Deliberar sobre a proposta

de apoio financeiro a conceder à Associação

LOVE2DANCE para apoio na realização do evento PXO Latin Weekend Dance a
realizar entre 28 de abril de 2017 e 2 de maio de 2017;
14. Deliberar sobre a proposta de transação a celebrar no processo n.º 211/13.9BEFUN
que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal.

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, em 12 de abril de 2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Filipe Emanuel Menezes de Oliveira

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18/04/2017

REQUERIMENTOS DIVERSOS
1.1 – Pedro Henrique Santos Melim (Proc. n..º 157/2017-2.11.0022) – Farrobo – Licença

especial para conclusão de uma moradia unifamiliar, a edificar no lote 1 do loteamento
municipal do Farrobo_______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

1.2 – Leonardo José Neves Dias (Proc. n.º 93/2017-6.18.0057) – Varadouro – Pedido de

parecer de localização de pedreira, a levar a efeito no prédio rústico matriz n.º 16 da secção
R _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.3 – Leonardo José Neves Dias (Proc. n.º 94/2017-6.18.0058) – Varadouro – Pedido de

parecer de localização de pedreira, a levar a efeito no prédio rústico matriz n.º 27 da secção
R _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Com conhecimento:
Presidente da Câmara
Chefe de Divisão

