MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 19 DE JANEIRO
N.º 3/2017
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, no uso da competência a que se refere o artigo 33.º, n.º 1,alínea d) da Lei
n.º75/2013, de 12 de setembro, sobre a Proposta da 1.ª Alteração ao Orçamento da
Despesa de 2017;
3. Deliberar sobre a proposta de Regulamento de Comparticipação Municipal em
Medicamentos “Projeto Oficina Móvel + Saúde”;

4. Deliberar sobre a alteração à proposta de delegação e partilha de competência com
a Região Autónoma da Madeira, de acordo com o estipulado no artigo 10.º do
Regime Jurídico do Serviço Publico de Transporte de Passageiros, a submeter a
Assembleia Municipal;
5. Deliberar sobre o pedido apresentado por Élvio Fernando de Melim Drumond (processo
n.º7084/2016 13.04), solicitando a prorrogação da licença para uma roulotte de comes e
bebes, localizada no estacionamento do Matadouro, por mais 12 meses, durante o ano de
2017;
6. Deliberar sobre o pedido apresentado por Manuel José Rodrigues (processo n.º 7412/2017
13.04), solicitando prorrogação da licença para uma roulotte de venda de produtos
hortícolas, no terreno adjacente à Capitania do Porto do Porto Santo, pelo prazo de 6
meses;
7. Deliberar sobre o pedido apresentado por Maria José de Vasconcelos Melim, (processo
n.º7437/2016 11.02), solicitando prorrogação da licença para uma “Barraca” de venda de
pão e derivados, no terreno adjacente à Capitania do Porto do Porto Santo, durante o ano
de 2017;
8. Deliberar Sobre o pedido de Ismael Alexandre Fernandes Melim (processo n.º 7505/2017
13.04) solicitando licença para um quiosque para venda de caipirinhas e crepes no palito, a
instalar no largo adjacente ao Edifício de Serviços Públicos, nos meses de Abril a
Setembro de 2017;
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9. Deliberar sobre o pedido apresentado por Lilita José Ferreira Dias Mendonça (processo n.º
7510/2017

13.04)

solicitando

alargamento

do

horário

de

funcionamento

do

estabelecimento denominado “PXO Norte”, até às 04.00;
10. Deliberar sobre o pedido apresentado por Pedro – Restauração, Lda. (processo n.º
7514/2017 11.03), solicitando alargamento do

horário de

funcionamento do

estabelecimento Restaurante “Casa da Avó”, até às 04:00;

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, 17 de janeiro de 2017

O PRESIDENTE,

Filipe Emanuel Menezes de Oliveira

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 19/01/2017
INFORMAÇÕES PRÉVIAS
1.1 – Socipamo – Sociedade de Padarias do Monte (Proc. n.º 6505/2016 DAG) – Campo de Baixo –
Obras de edificação de alteração da fracção “BR”, pertencente ao edifício denominado “Zarco
Shopping”_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

LICENCIAMENTOS
1.2 – Sucessland – Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A. (Proc. 2072/2008-2.9.0052) –
Ponta – Audiência prévia - Declaração de caducidade da licença para construção de um hotel, a
edificar

no

lote

1

do

loteamento

titulado

pelo

alvará

n.º

1/2008

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

REQUERIMENTOS DIVERSOS
1.3 – Manuel Cipriano de Ornelas (Proc. n.º 6694/2016 DAG) – Camacha – Pedido de autorização
para

depositar

terras

no

prédio

rústico

n.º

33

da

secção

A

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.4 – Construções Melim & Melim, Lda. (Proc. n.º 11/2017-6.12.0024) – Língua de Vaca –
Instalação de um estaleiro de apoio às obras de construção civil no prédio rústico matriz n.º 67 da
secção V___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
DEMOLIÇÕES COERCIVAS
1.5 – Roberto Filipe Câmara Brito (Proc. n.º 3360/2008-6.9.0126) – Camacha –Demolição coerciva

de uma garagem e churrasqueira, edificadas sobre o prédio urbano matriz n.º 3824
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Com conhecimento:
� Presidente da Câmara
� Chefe de Divisão

