MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 26 DE JUNHO DE 2017
N.º 14/2017
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 Protocolo de Cooperação a celebrar entre o
Município do Porto Santo e a Direção-Geral da Administração da Justiça;
3. Deliberar sobre a Proposta de apreciação e aprovação/ratificação das atas n.º 9 a 12
de 2017;
4. Deliberar sobre o pedido apresentado por Maria Rita Gomes Pais Sousa (processo
n.º 1226/2017 13.04), solicitando licença para duas barracas nos arraiais melhores
descritos no requerimento;
5. Deliberar sobre o pedido apresentado por João Arnaldo de Ornelas (processo n.º
1298/2017 13.04), solicitando autorização para colocação de um quiosque para
venda de frutas, verduras e produtos típicos, no parque de estacionamento junto à
“Moinho Rent a Car”, ente 1 de julho e 30 de setembro;
6. Deliberar sobre o pedido apresentado por Rómulo Mamani Mendonza (processo
n.º 1323/2017 11.02), solicitando licença e autorização para colocação de uma
banca para venda de frutos secos caramelizados e bijuteria, no mês de agosto de
2017;
7. Deliberar sobre o pedido apresentado por José Bruno Ganancia Dias (processo n.º
1344/2017 13.04), solicitando licença para uma barraca, nos arraiais melhores
descritos no requerimento;
8. Deliberar sobre o pedido apresentado por José Martinho de Oliveira (processo n.º
1441/2017 13.04), solicitando autorização para colocação de uma barraca para
venda de produtos hortícolas, durante os meses de agosto e setembro, na Rua João
Santana;
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9. Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35.º, n.º 35, n.º 3 da Lei 75/2013, de 12 de
setembro, o despacho do Senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que aprovou a 4ª
Alteração ao Orçamento da Despesa;

10. Ratificar, nos termos do disposto no artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, o despacho do Senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, de 14 de junho
de 2017, que aprovou a 1.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 2017;

11. Ratificar o despacho do Senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira,que recaiu sobre a
proposta de tolerância de ponto nos serviços municipais, no dia 23 de junho de 2017;

12. Ratificar o despacho do Senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que
autorizou o pedido apresentado por Artur Gil Andrade Oliveira (processo n.º
1216/2017 02.04), solicitando autorização e licença para ocupação de um espaço
junto ao Padrão dos Descobrimentos, para atividades lúdicas /desportivas – Karts a
pedais, nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho;
13. Ratificar os despachos do Senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que
autorizaram os pedidos apresentados por Carlos Alberto Vila Verde Ruas:
a) Processo n.º 1333/2017 02.03, para realização da Discoteca ao Ar Livre,
inserida no programa das festas do concelho, nos dias 23 e 24 de junho;
b) Processo n.º 1440/2017 07.12, solicitando licença especial de ruído, até
às 07h00, de dia 23 e 24 de junho;
14. Ratificar o despacho do Senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que
autorizou o pedido apresentado por Pedro António Mendonça Rodrigues (processo
n.º 1349/2017 11.03), solicitando licença especial de ruído para o estabelecimento
denominado “Cabana do Camarão”, até às 05:00h do dia 14 para 15 de junho de
2017;
15. Ratificar o despacho do Senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que
autorizou o pedido apresentado por Ana Bela Vasconcelos Alves Ferreira
(processo n.º 1369/2017 07.12), solicitando licença especial de ruído para até as
02h00 dos dias 17, 22 e 24 de junho de 2017;
16. Ratificar o despacho do Senhor Presidente, Filipe Menezes de Oliveira, que
indeferiu o pedido apresentado por F.P.S. - Ferragens do Porto Santo (processo n.º
1370/2017 13.04) , para colocação de uma barraca junto ao estabelecimento
“Seablue”;

17. Informação à Câmara Municipal sobre os processos judiciais em curso – Lista
atualizada a 20 de junho de 2017;

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, 22 de junho de 2017

O PRESIDENTE
Filipe Emanuel Menezes de Oliveira

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 26/06/2017
LICENCIAMENTOS
1.1 – Manuel Catanho da Silva (Proc. n.º 4944/2008-2.9.0078) – Lapeira – Declaração de

caducidade da licença para construção de duas moradias geminadas, a edificar no prédio
urbano
matriz
n.º
2834______________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1.2 – Henrique Gonçalves Borges (Proc. n.º 6011/2007-2.8.0149) – Lombas/Pedras Pretas –

Declaração de caducidade da licença para construção de duas moradias geminadas, a edificar
no prédio urbano matriz n.º 2834______________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
REQUERIMENTOS DIVERSOS
1.3 – José Maurício da Silva Melim (Proc. n.º 242/2017-6.18.147) – Fontinha – Autorização

para funcionamento de um parque de estacionamento no prédio rústico matriz n.º 238 da
secção AH__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.4 – Maria Gisélia Alencastre Hammeni (Proc. n.º 30/2017-6.18.0015) – Campo de Baixo –

Exposição sobre pedido de certidão de destaque do prédio rústico omisso na respetiva matriz
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_ __________________________________________________________________________
INFORMAÇÕES
1.5 – Direcção Regional da Economia e Transportes (Ofício n.º 3857, datado de 26/04/2017) –
Porto de Abrigo do Porto Santo – Licenciamento industrial de estabelecimento de fabricação

de
biocombustível
e
de
outros
produtos
alimentares
diversos____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Com conhecimento:
Presidente da Câmara

