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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06 DE JULHO DE 2017 
N.º 15/2017 

 

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 a proposta, constante da relação em anexo; 

2. Deliberar sobre a ratificação da assinatura do Protocolo celebrado entre o Município do 

Porto Santo e a Escola Básica e Secundária Professor Doutor Francisco de Freitas Branco, 

no âmbito do estágio Profissional na área de Formação, correspondente ao ano letivo de 

2016/2017; 

3. Deliberar sobre o pedido apresentado por João Olival da Paixão (processo n.º 1525/2017 

13.04), solicitando autorização para colocação de uma barraca para venda de produtos 

hortícolas, de 01 de Julho a 31 de Agosto de 2017, na Av. Dr. Manuel Gregório Pestana 

Júnior (escadaria de acesso à sua fazenda); 

4. Deliberar sobre o pedido apresentado por Maria Fátima Melim (processo n.º 1582/2017 

13.04), solicitando autorização para colocação e licença de uma barraca, nos arraiais 

melhores descritos no requerimento; 

5. Deliberar sobre o pedido apresentado por Ana Bela Vasconcelos Alves Ferreira (processo 

n.º 1587/2017 13.04), solicitando licença especial de ruído para o estabelecimento 

denominado “Mr. Outlet”, das 22:00h às 02:00h, nos dias melhor descritos no requerimento; 

6. Deliberar sobre o pedido apresentado por Pedro António Mendonça Rodrigues (processo n.º 

1621/2017 11.03), solicitando o largamento do horário de funcionamento extraordinário e 

licença especial de ruído para o estabelecimento denominado “Bar do Henrique”, até às 

06:00h, do dia 14 para o dia 15 de Agosto de 2017; 

7. Ratificar o despacho do Senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que autorizou o 

pedido apresentado por Rodrigues Bar – Sociedade Unipessoal, Lda. (processo n.º 

1524/2017 07.12), solicitando licença especial de ruído para o estabelecimento denominado 



 
 
 
 
 

“Moinho das Lombas”, até às 02:00h, do dia 28 para 29 de junho de 2017; 

8. Ratificar o despacho do Senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que autorizou o 

pedido apresentado por Manuel José Rodrigues (processo n.º 1526/2017 13.04), solicitando 

licença para colocação de uma barraca, no arraial de São Pedro, de 28 a 29 de Junho de 

2017; 

9. Ratificar o despacho do Senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que autorizou o 

pedido apresentado por Cecília Maria Drumond (processo n.º 1518/2017 13.04), solicitando 

licença para colocação de uma barraca, nos arraiais melhores descritos no requerimento; 

10. Ratificar o despacho do Senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que autorizou o 

pedido apresentado por Ismael Alexandre Fernandes Melim (processo n.º 1527/2017 13.04), 

solicitando licença para colocação de uma barraca, nos arraiais melhores descritos no 

requerimento;  

 

 

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, em 04 de julho de 2017 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA,  

 

 

Filipe Menezes de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 06/07/2017 

  

  

LLIICCEENNCCIIAAMMEENNTTOOSS  

  
1.1 – Paulo Augusto da Silva Góis e outros (Proc. n.º 5523/2016-2.17.0007) – Barroca 
– Aprovar as especialidades e conceder licença para ampliação de uma moradia (prédio 
urbano matriz n.º 1513) ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCoomm  ccoonnhheecciimmeennttoo:: 

  Presidente da Câmara   

  Chefe de Divisão  

 


	Licenciamentos 



