Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 13-07-2018 às 15h00 horas, com a seguinte
Agenda:
Certidões e Declarações:




01. De Tecadi BIO, Lda., Zona Industrial em Santarém, solicitando emissão de certidão
referente ao uso do direito de preferência pela Câmara Municipal de Santarém do prédio
sito na Rua Cidade de Santarém, frações A e E, Zona Industrial - Proc. 06-2018/396
02. De Rui Miguel Gomes Duarte, apresentando pedido de certidão, referente ao uso do
direito de preferência pela Câmara Municipal de Santarém na transmissão a título oneroso
de prédio sito na R Padre António Pereira, 6 - 1º Dto - Proc.º n.º 06-2018/415

Licenciamentos diversos:




















03. De Centro de Bem Estar Social de Vale Figueira, apresentando pedido de isenção de
taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Feira do Arroz Doce, nos
dias 06 a 08-07-2018. – Ratificação - Proc.º n.º 12-2018/89
04. De Centro Cultural e Regional de Santarém, apresentando pedido de isenção de taxas
referente ao pedido de licença de ruído para realização de Arraial Popular - Terraço do
CCRS, , Santarém, nos dias 14 de julho de 2018 - Proc.º n.º 12-2018/93
05. De Associação de Moradores da Quinta das Trigosas, apresentando pedido de isenção
de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Arraial Popular, dias 07
e 08-07-2018. – Ratificação - Proc.º n.º 12-2018/95
06. De Associação de Estudantes do I.S.L.A. de Santarém, apresentando pedido de isenção
de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Festa de Branco, dias
23 e 24-06-2018. – Ratificação - Proc.º n.º 12-2018/96
07. De Gimno Clube de Santarém, apresentando pedido de isenção de taxas referente ao
pedido de licença de ruído para realização de Jantar de Gala e Prova Scalabiscup 2018, na
Casa do Campino, nos dias 14 e 15 de julho de 2018 - Proc.º n.º 12-2018/97
08. De Assoc Recreativa e Cultural de Alqueidão Rei, apresentando pedido de isenção de
taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Festejos Anuais, dias 06 a
11-07-2018. – Ratificação - Proc.º n.º 12-2018/98
09. De Sociedade de Recreio e Educativa da Romeira, apresentando pedido de isenção de
taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Festa Popular da Romeira,
dias 12 a 16-07-2018. – Ratificação - Proc.º n.º 12-2018/103
10. De Rancho Folclórico D'Atalaia de Almoster - Associação, apresentando pedido de
isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Festival de
Folclore e Baile, dias 13 a 15-07-2018. – Ratificação - Proc.º n.º 12-2018/106
11. De Rancho Folclórico Soc Rec Educativa Romeira, apresentando pedido de isenção de
taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Arraial, dias 06 a 08-072018. – Ratificação - Proc.º n.º 12-2018/107
12. De Rancho Folclórico Bairro Santarém - Graínho Fontaínhas, apresenta pedido de
isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de festival, dias
30-06 e 01-07-2018. Ratificação - Proc.º n.º 12-2018/88

Finanças Locais:



13. Devolução de importância transferida indevidamente para a conta do Município
relativa ao Processo de Obras nº 01-2011/42
14. Atribuição de isenção de IMI ao abrigo do nº 1, do artº 45º do Estatuto dos Benefícios
Fiscais, requerido por Paulo Alexandre Murta da Silva

Património Municipal:





15. Guarda Nacional Republicana - Pedido de cedência de balcão em madeira para
atendimento ao público
16. Hasta pública para contrato de concessão de uso privativo de bem de domínio público Cafetaria e Esplanada adjacente, sita na Av. Prof. Veríssimo Serrão - Vale de estacas Adjudicação Definitiva
17. Hasta pública para contrato de concessão de uso privativo de bem do domínio público Cafetaria e Esplanada adjacente, sita no Jardim da República - Adjudicação Definitiva

Taxas e Licenças:




18. Ocupação de Espaço Público - UF da cidade de Santarém - Atividade "Olá férias" Pedido de isenção de taxas - Ratificação
19. Ocupação de Espaço Público - Ukbar Filmes - Reembolso de valor cobrado em excesso
20. Anulação da fatura nº 002/14/2015 referente a serviços de metrologia

Cultura, Desporto e Tempos Livres:





21. Proposta de atribuição de apoio financeiro para realização obras na Casa do Povo de
Póvoa e Achete
22. Proposta de atribuição de apoio financeiro para realização de obras na Associação de
Aldeia de Além - Associação Cultural e reecreativa
23. Comissão de Festas de S. Pedro de Valverde - retificação da deliberação de 14/09/2009
24. Proposta de atribuição de apoio financeiro para o "Festival de Folclore" do Rancho
Folclórico d'Atalaia de Almoster

Ação Social e Saúde:




25. Habitação Social - Rua General Humberto Delgado, nº 13 - 1º dtº - Prorrogação do
prazo do contrato de arrendamento
26. Ação Social Escolar - Perdão de dívida a aluno da EB1 do Vale de Santarém
27. Habitação Social - Rua Comandante José carvalho, lote 5 - c/v dtº - Vale de Estacas

Trânsito, Transportes e Comunicações:






28. Trânsito - Rua Comendador Ladislau Teles Botas - atribuição de lugar de
estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida e implementação de passagem de
peões
29. Trânsito - Implementação de paragem para transportes públicos coletivos, na Rua da
Liberdade, Casal do Carvalhal, Póvoa do Conde, freguesia das Abitureiras
30. Trânsito - Rua Vasco da Gama - Atribuição de lugar de estacionamento para pessoas
com mobilidade reduzida
31. Trânsito - Atribuição de lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade
reduzida na Rua Praceta Augusto Costa









32. Trânsito- Atribuição de lugar de estacionamento para pessoas de mobilidade reduzida
na Rua Capitão António Montez
33. Trânsito - Atribuição de lugar de estacionamento reservado a pessoas com mobilidade
reduzida na Urbanização Olival do Arame
34. Trânsito - Proposta de implementação de sentido único na Rua José Barrão (antiga Rua
do Meio), na Ribeira de Santarém, no sentido oeste-este
35. Trânsito - Pedido de atribuição de lugar de estacionamento na Praceta Augusto Costa,
nº 13
36. Trânsito - Colocação de passadeira no Largo dos Trabalhadores, em Vale de Figueira
37. Trânsito - Conservatória do Registo Civil de Santarém - Atribuição de lugar de
estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida
38. Trânsito - Alteração de local de passadeira para peões - Rua Dr. Vitor Hugo Semedo, em
Vale de Figueira

