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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE JUNHO DE 2017 
N.º 13/2017 

 

ORDEM DO DIA 

(artigo 53.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) 

 

 

1. 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; 

2. 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 serem submetidas à aprovação da Assembleia Municipal; 

3. Análise e Aprovação do Plano de Saneamento Financeiro, e consequente consulta a 

entidades, nos termos dos artigos 57.º e seguintes da Lei das Finanças Locais (Lei 73/2012 

de 3 de setembro; 

4. Deliberar sobre a proposta de Protocolo a celebrar entre o Município do Porto Santo e a 

Associação Regional de Triatlo da Madeira, para o ano de 2017; 

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

n.º 985/2017 11.03), solicitando alargamento do horário de funcionamento, para o 

estabelecimento “Cabana do Camarão”, até às 06:00h de dia 14 para 15 de agosto de 

2017; 

6. Deliberar sobre o pedido apresentado por José Manuel Gomes de Sousa (processo n.º 

1063/2017 13.04), solicitando autorização para a colocação de uma barraca para venda de 

produtos hortícolas, durante os meses de julho a setembro de 2017, na Rua Goulart 

Medeiros;  

7. Deliberar sobre o pedido apresentado por André Guilherme Oliveira Faria (processo n.º 

1064/2017 13.04), solicitando autorização para a colocação de uma barraca para venda de 

produtos regionais e locais, durante os meses de junho a setembro de 2017, no terreno 

adjacente à Capitania do Porto do Porto Santo; 

8. Deliberar sobre o pedido apresentado por Paróquias do Porto Santo (processo n.º 

1079/2017 21.04) solicitando autorização para colocação de uma barraca nos diversos 

arraiais religiosos, nos termos e datas do ponto 5) do requerimento; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Deliberar sobre o pedido apresentado por Hélio Roberto Lino Rodrigues solicitando 

licença especial de ruído, para o estabelecimento “Hélios Bar” (processo n.º 1095/2017 

11.03), até às 04:00 de dia 10 para 11 de junho, para realização do “Arraial de Santo 

António 2017”; 

10. Deliberar sobre o pedido apresentado por Severino e Jardim, Lda. (processo n.º1110/2017 

11.03), solicitando alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento “Porto 

Santo Beach Club”, no dia 13 para 14 de agosto, até às 04:00, e licença especial de ruído 

para a referida data; 

11. Deliberar sobre o pedido apresentado por Associação Regional de Triatlo da Madeira 

(processo n.º 1122/2017 02.04) solicitando licença e aprovação para a realização do II 

triatlo Sprint/V Triatlo Jovem do Porto Santo e II Campeonato d 

Regional de Equipas de Estafetas de Triatlo, nos dias 17 e 18 de junho, e isenção de taxas; 

12. Deliberar sobre o pedido apresentado por Carlos Manuel Ramires dos Santos Ramalhete 

(processo n.º 1114/2017 13.04), solicitando autorização para a ocupação do domínio 

público, pra um evento de música ao vivo, a levar a efeito no estabelecimento “O 

Rochedo”, nos dias 17 de junho de 2017; 

13. Deliberar sobre o pedido apresentado João Marcelino dos Santos (processo n.º 1115/2017 

13.04), solicitando autorização e licença para a colocação de uma barraca de “comes e 

bebes”, nos arraiais constantes do requerimento;  

14. Deliberar sobre o pedido apresentado do Pirotecnia Minhota – Madeira, (processo n.º 

1132/2017 07.08), solicitando licença especial de ruído, para as datas e eventos constantes 

do requerimento; 

15. Deliberar sobre o pedido apresentado por Rodrigues Bar/Restaurante – Sociedade 

Unipessoal (processo n.º1180/2017 07.12), solicitando licença especial de ruído para o 

Bar “Moinho das Lombas”, até às 02:00 de dia 10 para 11 de junho de 2017;  

16. Deliberar sobre o pedido apresentado por Ana Isabel Olival Sousa (processo n.º 

1185/2017 13.04), solicitando autorização para a colocação de uma barraca para venda de 

produtos hortícolas durante os meses de junho a setembro de 2017, no terreno adjacente à 

Capitania do Porto do Porto Santo; 

17. Ratificar o despacho do Sr. Presidente, que recaiu sobre o pedido apresentado por Hélio 

Roberto Lino Rodrigues solicitando alargamento do horário de funcionamento do 

estabelecimento “Hélios Bar” (processo n.º 1094/2017 11.03), até às 04:00 de dia 10 para 

11 de junho, para realização do “Arraial de Santo António 2017”; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Informação à Câmara Municipal sobre os trabalhadores a agraciar no dia do Concelho, 24 

de junho de 2017; 

 

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, 8 de junho de 2017 

 

O PRESIDENTE 

 

 

Filipe Emanuel Menezes de Oliveira 


