MUNICÍPIO DO PORTO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 29 DE SETEMBRO DE 2014
N.º 20/2014
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. Aprovação do Relatório de Gestão e Contas da Empresa Municipal Areal Dourado
– Eventos, Gestão de Equipamentos Desportivos e Culturais e Ação social,
E.E.M., em liquidação, respeitantes ao exercício de 2013, a submeter à
Assembleia Municipal.
3. Deliberar sobre a Proposta de alteração dos limites temporais do estacionamento
de duração limitada, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento
das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada do Porto Santo;
4. Deliberar sobre o requerimento apresentado pelo IGA – Investimentos e Gestão
de Água, S.A., no âmbito da “Rede de Rega do Parque Agrícola do Porto Santo”,
início dos trabalhos e pedido de condicionamento/encerramento de trânsito em
estradas municipais, para lançamento de condutas de rega;
5. Deliberar sobre o pedido apresentado por Carlos Jorge Ornelas Rodrigues, em
nome da empresa “Diálogos e Sonetos, Lda.”, para apoio na limpeza ao recinto
onde se realizará o evento “Porto Santo sobre Rodas”, a realizar nos dias 03,04 e
05 de outubro de 2014;
6. Deliberar sobre o pedido de Aldina Graça de Vasconcelos, para cedência de uma
sala da no Edifício Ecoteca e respetivas instalações sanitárias até final de
dezembro de 2014;
7. Deliberar sobre o pedido de concessão de apoio, apresentado por Celso
Vasconcelos, no âmbito do “Coral Champion Challenge”, a realizar nos dias 10,11
e 12 de outubro;
8. Ratificar o despacho do Sr. Presidente, Filipe Emanuel Menezes de Oliveira, que
autorizou

o

pedido

de

alargamento

do

horário

de

funcionamento

do

estabelecimento “Cais Café”, até às 04:00, dos dias 26 e 27 de setembro;
9. Ratificar o despacho do Sr. Presidente, Filipe Emanuel Menezes de Oliveira, que

autorizou

o

pedido

de

alargamento

do

horário

de

funcionamento

do

estabelecimento do estabelecimento do Bar “Só de verão”, até as 06h00 do dia 13
de setembro, no âmbito do encerramento das festas de verão e concerto dos
Kussondulola;

Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo, em 25 de setembro de 2014
O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Filipe Emanuel Menezes de Oliveira

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 29/09/2014
INFORMAÇÕES PRÉVIAS
1 – Carlos Augusto da Silva Ramos (Proc. 3272/2013-2.14.0014) – Lapeira –
Construção de uma moradia unifamiliar a levar a efeito no lote 1 do loteamento titulado
pelo alvará n.º 13/2001 Parecer técnico _____________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
PROJETOS DE ARQUITETURA
2 – Álvaro Miguel Vasconcelos Mendonça (Proc. 1165/2014-2.15.0001) – Rua Manuel
Gregório Pestana – Alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar (prédio urbano n.º
660)
Parecer
técnico
___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Com conhecimento:
Presidente da Câmara
Chefe de Divisão

