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seguinte regra estipulada na alínea a) do n.º 4 do art.º 42º do PDM: "A área de 

implantação máxima é de 150 m², concentrada num único edifício".---------------------- 

Embora se considere justificável a não concentração num único edifício, em 

ampliação do palheiro, pela inserção nas servidões do domínio hídrico e da estrada 

regional, a área máxima de implantação (existente + projetado) não poderá exceder 

o parâmetro máximo de 150m2.--------------------------------------------------------------------- 

Em face das condicionantes vinculadas no PIP, teria sido desejável a apresentação 

de uma planta com a implantação da linha de água e da respetiva servidão e da 

servidão da estrada regional, tal como foi identificada a linha de telecomunicações, 

situações que podem comprometer algumas das opções de implantação e que 

serão incontornáveis em sede de licenciamento.----------------------------------------------- 

Assim, o destaque é viável, salvaguardando-se desde já que, aquando dos 

procedimentos de licença das moradias, terão de ser atendidas todas as 

prescrições legais e regulamentares, incluindo o PDM e o regime jurídico aplicável 

às servidões do domínio hídrico”.------------------------------------------------------------------- 

-- Tem parecer favorável do Eng. João Costa.--------------------------------------------------- 

-- Mais informa que, o valor da compensação devido ao município, para operação 

de divisão do prédio em duas parcelas, com área máxima de implantação por 

moradia de 150,0 m2, é de 1134,60 € (mil cento e trinta e quatro euros e sessenta 

cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pedido, nos termos da alínea d) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto–Lei n.º 136/2014, de 9 

de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- PEDIDO DE APOIO – PARTICIPAÇÃO CLUBE ROBÓTICA: Presente um ofício 

com a referência n.º 962/2018 da Escola Básica e Secundária de Santa Maria, com 

sede na Avenida de Santa Maria, da freguesia e concelho de Vila do Porto, a 

solicitar apoio para a participação de 3 alunos e 1 professor do Clube de Robótica 

da referida Escola no Workshop Robô Oeste 2019 que irá decorrer de 26 a 27 

janeiro em Torres Vedras, particularmente nos transportes aéreos.----------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, 
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deliberou, por unanimidade, apoiar o projecto em questão, mediante a concessão 

de quatro bilhetes aéreos para o itinerário Santa Maria/Lisboa/Santa Maria.----------- 

-- PEDIDO DE APOIO – CLUBE ANA: Presente um ofício com a referência n.º 

049/2018 do Clube ANA de Santa Maria, com sede na Rua de Ponta Delgada – 

Aeroporto de Santa Maria, da freguesia e concelho de Vila do Porto, a solicitar 

apoio financeiro para auxiliar na aquisição dos prémios para a Matiné Infantil a 

realizar no dia 5 de março de 2019.---------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, 

deliberou, por unanimidade, apoiar o pedido em questão, mediante a concessão do 

apoio monetário no valor de 200,00 € (duzentos euros).-------------------------------------- 

-- CONVIVIO MARIENSE: Presente um pedido de apoio nas passagens aéreas 

Sma/Boston/Sma para quatro elementos do grupo mariense “Tulha” para 

participação no 9.º convívio mariense da Nova Inglaterra, a realizar no dia 23 de 

março de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Câmara tomou conhecimento e ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, 

deliberou, por unanimidade, apoiar o pedido em questão, mediante a concessão de 

quatro bilhetes aéreos para o itinerário Santa Maria/Boston/Santa Maria.--------------- 

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

27/12/2018 que apresenta um total de disponibilidades de 379 901,21 €, sendo de 

Operações Orçamentais 333 246,62 € e de Operações não Orçamentais de 46 

6254,59 €.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-- FUNDOS DISPONÍVEIS A 27/12/2018: 2.231 773,47 €.----------------------------------- 

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

-- PERÍODO DE INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: Após a 

ordem do dia, foi aberto o período de intervenção e esclarecimento ao público, nos 

termos do artigo 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, não se registando a 

comparência de munícipes. -------------------------------------------------------------------------- 

-- APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA----------------------------------------------------------- 
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-- 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 11:30 horas, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada 

pelo Senhor Presidente e por mim, Armanda Maria Cabral de Andrade, que a 

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

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


