MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 20 DE JULHO DE 2017
N.º 16/2017
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 aquisição de bens, pertença da Porto Santo Verde,
Geoturismo e Gestão Ambiental, em utilização pelo Município do Porto Santo;
3. Deliberar sobre a proposta de Protocolo, a celebrar entre o Município do Porto
Santo e a Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade;
4. Deliberar sobre a proposta de Concessão de apoio financeiro a conceder ao
Concurso “Miss Portuguesa Madeira 2017”;
5. Deliberar sobre o pedido apresentado por Artur Gil Andrade Oliveira (processo n.º
1573/2017 02.04), solicitando licença para utilização do domínio público, junto ao
Padrão dos Descobrimentos, entre 12 de julho e 16 de setembro de 2017, das 21:00
às 24:00, para aluguer de Kart a pedais;
6. Deliberar sobre o pedido apresentado por Simadeira – Atividades Hoteleiras
Unipessoal, Lda. (processo n.º 1659/2017 11,03), solicitando prolongamento do
horário de funcionamento até às 05:00h de dia 5 para 6 de Agosto de 2017, e
licença especial de ruído para o mesmo período;
7. Deliberar sobre o pedido apresentado por Leovigildo José Rodrigues Dias
(processo n.º 1726/2017 13.04), solicitando licença para a colocação de uma
barraca para venda de produtos hortícolas, durante o mês de agosto, no terreno
adjacente ao estacionamento da praia do Henrique;
8. Deliberar sobre o pedido apresentado por Manuel Clemente Melim (processo n.º
1727/2017 13.04), solicitando licença para a colocação de uma barraca para venda
de produtos hortícolas, durante os meses de julho a setembro, no terreno adjacente
à Capitania do Porto do Porto Santo;
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9. Deliberar sobre o pedido apresentado por Hugo Daniel de Velosa Freitas (processo
n.º 1728/2017 13.04), solicitando licença para a colocação de uma barraca para
venda de pão e derivados, junto ao parque de estacionamento da Praça de Táxis,
nos meses de Julho a Setembro de 2017;
10. Deliberar sobre o pedido apresentado por Liga Portuguesa contra o Cancro,
(processo n.º 1738/2017 21,04), solicitando licença para a exibição de publicidade
e produção de ruído e isenção de taxas, para a realização do Torneio de Futebol
Solidário “Fut pela vida na praia”, a realizar nos dias 12, 13 e 14 de agosto de
2017;
11. Deliberar sobre o pedido apresentado por João Nélio Gouveia Correia (processo
n.º 1752/2017 13.04), solicitando licença para uma barraca, nos arraiais
identificados no requerimento;
12. Deliberar sobre o pedido apresentado por Tiago Martim Drumond Olival (processo
n.º 1806/2017 13,04), solicitando licença para a colocação de uma barraca para
venda de produtos hortícolas, durante o mês de agosto, à estrada do Forno da Cal,
junto ao estacionamento da praia do Henrique;
13. Deliberar sobre o pedido apresentado por José Avelino Drumond (processo n.º
1823/2017 21.01), solicitando licença para uma barraca, nos arraiais identificados
no requerimento;
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LICENCIAMENTOS
1.1 – João José de Sá Fernandes (Proc. n.º 6192/2007-2.8.0156) – Serra de Fora – Declaração

de caducidade da licença para construção de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito no
prédio
urbano
matriz
n.º
5931
_________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1.2 – João José de Sá Fernandes (Proc. n.º 6470/2008-2.9.0110) – Serra de Fora – Declaração

de caducidade da licença para construção de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito no
prédio
rústico
art.º
59
da
secção
AA
____________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1.3 – Carlos Alberto Teixeira Brazão (Proc. n.º 667/1999) – Campo de Cima – Audiência
prévia de declaração de caducidade do licenciamento para construção de uma moradia

unifamiliar, a levar a efeito no lote 3 do loteamento titulado pelo alvará n.º 1/88
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1.4 – Manuel António de Castro (Proc. n.º 5360/2010) – Dragoal – Audiência prévia de
declaração de caducidade da licença para construção de uma moradia unifamiliar, a levar a

efeito no lote 3 do loteamento titulado pelo alvará n.º 2/1996 _______________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1.5 – TERRA PEQUENA – Investimentos Turísticos, S.A. (Proc. n.º 504/2004 – 2.5.0062)
– Ponta – Declaração de deserção do processo relativo à construção de um empreendimento turístico,
a levar a efeito nos prédios rústicos art.ºs 78 e 81 da secção AV ___
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1.6 – Domingos Fernando Correia (Proc. n.º 2198/2008 – 2.9.0054) – Rua Cláudio Elísio
Ruas – Declaração de caducidade do processo relativo à construção de um edifício de habitação
coletiva, a levar a efeito no prédio rústico art.º 145 da secção AH ___
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
COMUNICAÇÕES PRÉVIAS

1.7 – ALMONDBLOOM – Compra, Venda, Revenda e Administração de Imóveis, S.A.
(Proc. n.º 4397/2014-2.15.0011) – Terra do Montado – Audiência prévia de declaração de

caducidade da comunicação prévia para construção de uma moradia unifamiliar a levar a
efeito no lote 7 do loteamento titulado pelo alvará n.º 2/2013 do Golfe Resort do Porto
Santo_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.8 – ALMONDBLOOM – Compra, Venda, Revenda e Administração de Imóveis, S.A.
(Proc. n.º 4398/2014-2.15.0012) – Terra do Montado – Audiência prévia de declaração de

caducidade da comunicação prévia para construção de uma moradia unifamiliar a levar a
efeito no lote 8 do loteamento titulado pelo alvará n.º 2/2013 do Golfe Resort do Porto
Santo_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__ _________________________________________________________________________
1.9 – ALMONDBLOOM – Compra, Venda, Revenda e Administração de Imóveis, S.A.
(Proc. n.º 4399/2014-2.15.0013) – Terra do Montado – Audiência prévia de declaração de

caducidade da comunicação prévia para construção de uma moradia unifamiliar a levar a
efeito no lote 14 do loteamento titulado pelo alvará n.º 2/2013 do Golfe Resort do Porto
Santo_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.10 – ALMONDBLOOM – Compra, Venda, Revenda e Administração de Imóveis, S.A.
(Proc. n.º 4398/2014-2.15.0012) – Terra do Montado – Audiência prévia de declaração de

caducidade da comunicação prévia para construção de uma moradia unifamiliar a levar a
efeito no lote 15 do loteamento titulado pelo alvará n.º 2/2013 do Golfe Resort do Porto
Santo_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

