






 
 
Reunião Ordinária de 16.07.2018 

-- A Secção de Taxas e Licenças informa que o requerimento se encontra instruído 

com os documentos comprovativos indicados no n.º 3 do artigo 11.º do RGTTT. 

Mais informa, conforme preceituado no n.º 4 do referido artigo e regulamento, que o 

montante das taxas a que reporta o presente pedido é de 111,00 € (cento e onze 

euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, deferir o 

pedido, nos termos do artigo 11.º do Regulamento Geral de Taxas e Tabela de 

Taxas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Mais deliberou, informar o requerente suprarreferido do valor da taxa municipal 

que ora se isenta.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-- ISENÇÃO DE TAXAS: Presente um requerimento do Clube Asas do Atlântico, 

contribuinte fiscal n.º 512 000 123, com sede no Aeroporto de Santa Maria, 

freguesia e concelho de Vila do Porto, no qual requer, nos termos do artigo 11.º do 

Regulamento Geral de Taxas e Tabela de Taxas, a isenção do pagamento das 

taxas inerentes ao pedido de licença especial de ruído, para o evento a realizar na 

noite de 28 de julho, das 23:00 horas às 06:00 horas do dia seguinte.------------------- 

-- A Secção de Taxas e Licenças informa que o requerimento se encontra instruído 

com os documentos comprovativos indicados no n.º 3 do artigo 11.º do RGTTT. 

Mais informa, conforme preceituado no n.º 4 do referido artigo e regulamento, que o 

montante das taxas a que reporta o presente pedido é de 80,00 € (oitenta euros).--- 

-- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, deferir o 

pedido, nos termos do artigo 11.º do Regulamento Geral de Taxas e Tabela de 

Taxas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Mais deliberou, informar o requerente suprarreferido do valor da taxa municipal 

que ora se isenta.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-- ISENÇÃO DE TAXAS: Presente um requerimento do Clube Asas do Atlântico, 

contribuinte fiscal n.º 512 000 123, com sede no Aeroporto de Santa Maria, 

freguesia e concelho de Vila do Porto, no qual requer, nos termos do artigo 11.º do 

Regulamento Geral de Taxas e Tabela de Taxas, a isenção do pagamento das 

taxas inerentes ao pedido de licença especial de ruído, para os eventos a realizar 

nas noites de 08, 09 e 11 de agosto, das 22:00 horas às 06:00 horas, no âmbito do 

“XXXVII Rallye Além Mar Santa Maria”.----------------------------------------------------------- 



 
 
Reunião Ordinária de 16.07.2018 

-- A Secção de Taxas e Licenças informa que o requerimento se encontra instruído 

com os documentos comprovativos indicados no n.º 3 do artigo 11.º do RGTTT. 

Mais informa, conforme preceituado no n.º 4 do referido artigo e regulamento, que o 

montante das taxas a que reporta o presente pedido é de 195,00 € (cento e 

noventa e cinco euros).-------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, deferir o 

pedido, nos termos do artigo 11.º do Regulamento Geral de Taxas e Tabela de 

Taxas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Mais deliberou, informar o requerente suprarreferido do valor da taxa municipal 

que ora se isenta.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-- ISENÇÃO DE TAXAS: Presente um requerimento da Casa do Povo de São 

Pedro, contribuinte fiscal n.º 512 015 252, com sede no Termo da Igreja, da 

freguesia de São Pedro, concelho de Vila do Porto, no qual requer, nos termos do 

artigo 11.º do Regulamento Geral de Taxas e Tabela de Taxas, a isenção do 

pagamento das taxas inerentes ao pedido de emissão de alvará de autorização de 

utilização para o estabelecimento de bar, a instalar no edifício da referida sede.------ 

-- A Secção de Taxas e Licenças informa que o requerimento se encontra instruído 

com os documentos comprovativos indicados no n.º 3 do artigo 11.º do RGTTT. 

Mais informa, conforme preceituado no n.º 4 do referido artigo e regulamento, que o 

montante das taxas a que reporta o presente pedido é de 160,00 € (cento e 

sessenta euros).----------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, deferir o 

pedido, nos termos do artigo 11.º do Regulamento Geral de Taxas e Tabela de 

Taxas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Mais deliberou, informar a requerente suprarreferido do valor da taxa municipal 

que ora se isenta.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-- ISENÇÃO DE TAXAS: Presente um requerimento da Associação Cultural de 

Danças e Cantares Almagre, com sede no Termo da Igreja, freguesia de 

Almagreira, concelho de Vila do Porto, no qual requer a isenção do pagamento das 

taxas inerentes ao pedido de licença especial de ruído para o evento a realizar no 

dia 20 do corrente mês, no período compreendido entre as 21:00 horas e as 02:00 
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-- Não participou nesta deliberação o Vereador João Carlos Chaves Sousa Braga, 

uma vez que o mesmo faz parte da Comissão Fabriqueira da referida Paróquia, 

pelo que no momento de discussão e aprovação desta matéria se ausentou da sala 

da reunião, em virtude de se encontrar impedido nos termos da alínea a) do nº 1 do 

artigo 69º do Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei nº 4/2015 de 07 

de janeiro), conjugado com o nº 6 do artigo 55º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------- 

-- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO – CAGARRINHOS 

ATIVOS: Presente o ofício com a Refª 54/2018, de 11/07/2018, da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Vila do Porto, no qual vem solicitar a isenção do 

pagamento da inscrição de quatro crianças desfavorecidas, a fim de poderem 

participar na edição dos “Cagarrinhos Ativos”.--------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, isentar a referida 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do pagamento da inscrição de quatro 

crianças para o evento suprarreferido, no valor de 225,00 € (duzentos e vinte e 

cinco euros).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Mais deliberou, informar a requerente suprarreferida do valor ora isentado.--------- 

-- ATRIBUIÇÃO DE APOIO: Na sequência da apresentação dos Planos de 

Atividades para 2018, das entidades abaixo mencionadas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei n.º 69/2015, de 16 de 

julho, atribuir para a prossecução das suas atividades culturais do corrente ano, o 

apoio a seguir referido:--------------------------------------------------------------------------------- 

 CASA DO POVO DE SANTO ESPÍRITO – 3.000,00 € (três mil euros);----- 

 CASA DO POVO DE ALMAGREIRA – 3.000,00 € (três mil euros);------------ 

 ASSOCIAÇÃO CULTURAL DANAS E CANTARES ALMAGRE – 3.000,00 

€ (três mil euros).----------------------------------------------------------------------------- 

-- 5.ª MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – GOP (PPI E AMR) 

AO ANO ECONÓMICO DE 2018: Em harmonia com o disposto nos pontos 8.3.1.1 

e 8.3.1.2. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a 5.ª Modificação às Grandes Opções do Plano – Plano 
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Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes, no valor de 4.500,00 € 

(quatro mil e quinhentos euros).--------------------------------------------------------------------- 

-- 6.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL AO ANO ECONÓMICO DE 2018: Em 

harmonia com o disposto nos pontos 8.3.1.1 e 8.3.1.2. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, 

de 22 de fevereiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 6.ª Alteração 

Orçamental no valor de 7.000,00 € (sete mil euros).------------------------------------------- 

-- RESUMO DE TESOURARIA: Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 

13/07/2018 que apresenta um total de disponibilidades de 428.770,83 €, sendo de 

Operações Orçamentais 392.785,60 € e de Operações não Orçamentais de 

35.985,23 €.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------ 

-- FUNDOS DISPONÍVEIS A 13/07/2018: 1.575.023,24 €.----------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------ 

-- APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA----------------------------------------------------------- 

-- De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em 

minuta a fim de produzir efeitos imediatos. ------------------------------------------------------ 

-- CONCLUSÃO DA ATA----------------------------------------------------------------------------- 

-- E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a 

reunião eram onze horas e vinte e três minutos, da qual se lavrou a presente ata 

que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Alcina Tavares Melo, que a 

secretariei.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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