MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017
N.º 5/2017
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 tolerância de ponto nos serviços municipais, no dia 28 de
fevereiro de 2017 e 01 de março de 2017 (parte da manhã);
3. Deliberar sobre a informação de abertura de procedimentos concursais por tempo
indeterminado;
4. Deliberar sobre a proposta de Medida cautelar de encerramento provisório do
estabelecimento comercial restaurante “Baiana” e notificação nos termos do artigo 89.º e
89.º-A do RJUE e artigo 6.º da Lei de Bases da Proteção Civil;
5. Deliberar sobre o pedido apresentado por Ferragens Porto Santo, Unipessoal, Lda.
(processo n.º 7752/2017 13.04), solicitando autorização para colocação de “Deck” na
esplanada, em domínio público, de acordo com planta e maquete apresentadas;
6. Deliberar sobre o pedido de alargamento de horário de funcionamento (processo n.º
7685/2017 11.03), apresentado por Rodrigues Bar – Restaurante Soc. Unipessoal, Lda.,
até às 03:00, para o estabelecimento “Cabana do Camarão”;
7. Deliberar sobre o pedido de alargamento de horário de funcionamento (processo n.º
7696/2017 11.03), apresentado por Maria Teresa Ferreira da Câmara, até às 04:00, para o
estabelecimento Restaurante “João do Cabeço”;
8.

Deliberar sobre o pedido apresentado por Salvatore Grego (processo n.º 7677/2017
13.04), solicitando autorização para a colocação de um quiosque, na Praça do Barqueiro,
para venda de gelados e fatias de pizza, entre maio e outubro de 2017;

9. Deliberar sobre o pedido de José Aguiar Pinheiro (processo n.º 7764/2017 13.04),
solicitando licença para colocação de uma roulotte para venda de churros e água, em
domínio público, nos meses de abril a setembro de 2017, de acordo com mapa anexo;
10. Deliberar sobre os seguintes pedidos apresentados por José António Rodrigues:
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a) Solicitando autorização para um quiosque, para venda de comes e bebes, na Praça 24
de junho, durante os meses de Abril a Outubro de 2017, e horário de funcionamento
(processo n.º 7507/2017 12.02);
b) Solicitando autorização para venda ambulante de comes e bebes, nos meses de maio a
setembro de 2017, nos locais descritos no requerimento (processo n.º 7508/2017
13.04);
c) Solicitando autorização para venda de comes e bebes, num carrinho, nos arraiais
descritos no requerimento (processo n.º 7508/2017 13.04);

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, 14 de fevereiro de 2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Filipe Emanuel Menezes de Oliveira

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 16/02/2017

PROJETOS DE ARQUITETURA
1.1 – Luís Alberto de Vasconcelos (Proc. n.º 2282/2016-2.17.0003) – Lapeira – Legalização

da ampliação do prédio urbano, inscrito na matriz predial urbana sob o n.º
4785_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1.2 – Jaime Filipe da Silva Abreu e outros (Proc. n.º 2/2017-2.18.0001) – Vila – Reabilitação

e ampliação do edifício implantado no prédio misto (parte urbana matriz n.º 625, e rústicas
n.ºs
154
e
parte
da
182,
ambos
da
secção
AH)______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.3 – Isle Senses, Lda. (Proc. n.º 3016/2015-2.16.0005) – Cabeço/Campo de Baixo – Audiência
Prévia - Declaração de deserção do processo referente ao projeto de alterações no prédio

urbano
n.º
3592__________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.4 – Terra Pequena – Investimentos Turísticos, S.A. (Proc. n.º 504/2004-2.5.0062) – Ponta
– Audiência Prévia - Declaração de deserção do processo referente à construção de um

empreendimento turístico, a levar a efeito nos prédios rústicos art.ºs 78 e 81 da secção
AV______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
REQUERIMENTOS DIVERSOS
1.5 – Maria Gisélia Alencastre Hammeni e outros (Proc. n.º 30/2017-6.18.0015) – Campo de
Baixo – Destaque de uma parcela de terreno, a destacar do prédio rústico omisso na respetiva

matriz_________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Com conhecimento:
Presidente da Câmara
Chefe de Divisão

