MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 26 DE MAIO DE 2017
N.º 12/2017
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. Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35.º, n.º 3 da Lei 75/2013, de 12 de
setembro, o despacho do Senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que
aprovou a 3ª Alteração ao Orçamento da Despesa;
3. Deliberar sobre a proposta de alteração ao Protocolo de Cooperação, a celebrar
com a Associação de Bombeiros Voluntários do Porto Santo, para o ano de 2017;
4. Deliberar sobre o pedido apresentado por Folias e Tortúlias, Lda. (processo n.º
16/2017 21.04), solicitando autorização para a realização da Feira do Livro, entre
15 de julho e 5 de setembro;
5. Deliberar sobre o pedido apresentado pelo Basquete Clube Porto Santo, solicitando
autorização para a realização do evento “Arraial do Basquete”/Torneio de S. João
2017, entre 16 e 18 de junho de 2017, junto ao Padrão dos Descobrimentos;
6. Deliberar sobre o pedido apresentado por Paulo Jorge de Menezes Ornelas,
(processo n.º 782/2017 21.01), solicitando autorização para realização de passeios
a cavalo, no centro da cidade, junto ao Cais da Cidade, entre Junho e Setembro de
2017, e realização de passeios turísticos em charrete;
7. Deliberar sobre o pedido apresentado por Maria Adelina Nunes de Sousa,
(processo n.º 935/2017 13.04) solicitando autorização e licença para a colocação
de um quiosque, nos meses de junho a setembro de 2017, com as especificações
indicadas no requerimento;
8. Deliberar sobre o pedido apresentado por Graziela Maria Pereira Velosa Rodrigues
(processo n.º 935/2017 13.04), solicitando autorização para colocação de uma
banca, para venda de bijuterias na Avenida Vieira de Castro, durante os meses de
junho a setembro de 2017;
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9. Deliberar sobre os pedidos apresentados por Severino Jardim, Lda., para o
estabelecimento “Porto Santo Beach Club”:
a) Solicitando alargamento do horário de funcionamento (processo n.º 958/2017
11.03), até às 04:00 dos dias 10, 11, 12 e 14 de agosto;
b) Solicitando licença especial de ruído (processo n.º 956/2017 – 07.12), até às
04:00 dos dias 10, 11, 12 e 14 de agosto;

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, 24 de Maio de 2017
O PRESIDENTE

Filipe Emanuel Menezes de Oliveira

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 26/05/2017

INFORMAÇÕES PRÉVIAS
1.1 – António Artur Pereira (Proc. n.º 1402/2016-5.17.0002) – Campo de Baixo –
Audiência prévia – Informação prévia para construção de um posto de abastecimento de
combustíveis líquidos, a levar a efeito sobre parte do prédio rústico n.º 183 da secção AL
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
PROJETOS DE ARQUITETURA
1.2 – Summerdetail, Lda. (Proc. n.º 162/2017-2.18.0007) – Campo de Cima – Demolição de
uma antiga moradia e construção de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito no prédio misto
(parte
urbana
matriz
n.º
741
e
rústica
n.º
280
da
secção
U)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.3 – Domingos Fernando Correia (Proc. n.º 2198/2011-2.9.0054) – Rua Cláudio Elísio
Ruas – Audiência Prévia – Declaração de caducidade do licenciamento do processo para
construção de um edifício de habitação coletiva, a levar a efeito no prédio rústico matriz n.º
145 da secção AH____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Com conhecimento:
Presidente da Câmara
Chefe de Divisão

