Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 05-11-2018 às 15h00, com a seguinte Agenda:
Loteamentos e Obras Particulares - Diversos:




01. De Aldeia de Além Associação Cultural e Recreativa, solicitando a isenção do
pagamento da taxa inerente ao pedido de emissão de autorização de utilização e taxa de
vistoria, para legalização e ampliação de edifício. Proc. 01-2011/52
02. De Ana Verónica Henriques da Silva, solicitando alteração à licença de loteamento
(simplificado), alvará nº 4/2004, na Rua Maria Isabel Queijeiro, lote 21, na UF da cidade de
Santarém, deste Município. Proc. n.º 01-2018/194

Licenciamentos diversos:






















03. De Associação Recreativa e Cultural Três Aldeias, apresentando pedido de isenção de
taxas de licença de ruído para realização de Festa Anual, nos dias 26 a 29/10/2018.
Ratificação Proc.º n.º 12-2018/172
04. De Asso Est Esc Sup de Gestão Tecnologia Santarém, apresentando pedido de isenção
de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Desfile Académico, dia
31/10/2018. Ratificação. Proc.º n.º 12-2018/176
05. De Ass Est Escola Superior Educação Santarém, apresentando pedido de isenção de
taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Festa, no Complexo
Andaluz, Santarém, nos dias 14 e 15/11/2018. Proc.º n.º 12-2018/177
06. De Centro Cultural e Recreativo de Aldeia da Ribeira, apresentando pedido de isenção
de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Baile da Água Pé, nos
dias 10 e 11/11/2018. Proc.º n.º 12-2018/179
07. De Grupo Desportivo e Cultural "Os Galitos da Várzea", apresentando pedido de
isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Arraial, na Rua
António Eloy Godinho, 44, Vilgateira, no dia 11/11/2018. Proc.º n.º 12-2018/181
08. De Grupo Desportivo e Cultural "Os Galitos da Várzea", apresentando pedido de
isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de 5.º Aniversário
do Rancho, Vilgateira, no dia 24/11/2018. Proc.º n.º 12-2018/182
09. De Sociedade Recreativa Filarmónica Pernense, apresentando pedido de isenção de
taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Rock da Velha XV, nos dias
10 e 11/11/2018. Proc.º n.º 12-2018/183
10. De Centro Social e Recreativo de Valverde, apresentando pedido de isenção de taxas
referente ao pedido de licença de ruído para realização de Baile da Minissaia, dias 03 e
04/11/2018. Ratificação. Proc.º n.º 12-2018/184
11. De Viver Santarém, SA., apresentando pedido de isenção de taxas referente ao pedido
de licença de ruído para realização de 38.º Festival Gastronomia, nos dias 26/10 a
04/11/2018. – Ratificação. Proc.º n.º 12-2018/185
12. De Centro de Desporto e Cultura de Verdelho, apresentando pedido de isenção de
taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Noite Halloween, dias
31/10 e 01/11/2018. – Ratificação. Proc.º n.º 12-2018/186
13. De Rancho Folclórico D'Atalaia de Almoster, apresentando pedido de isenção de taxas
referente ao pedido de licença de ruído para realização de Passeio de TT, dias 03 e
04/11/2018. – Ratificação. Proc.º n.º 12-2018/187

Outras Deliberações:



14. Código Regulamentar do Município de Santarém - Consulta Pública

Património Municipal:


15. Hasta pública para contrato de concessão de uso privativo de bem do domínio público
– Cafetaria e Esplanada adjacente, sita no Jardim da República, em Santarém –
Adjudicação Definitiva

Educação:


16. Encargos com cedência de espaços – Ano dois mil e dezoito – Retificação de
deliberação do executivo de dezoito de dezembro de dois mil e dezassete

Taxas e Licenças:







17. Associação GM Tradições – Pedido de isenção de taxas de ocupação de espaço público
com a realização de Passeio Equestre - Ratificação
18. Artur das Molas, Limitada – Anulação de valores em dívida relativos a publicidade e
inerente extinção de processos de execução fiscal
19. Cemitério dos Capuchos – Pedido de isenção de taxas de levantamento das ossadas na
sepultura número cento e quarenta e dois da Rua A
20. Caducidade do direito de ocupação do terrado T vinte e três da Feira Bimensal de
Santarém e anulação do valor das rendas referentes aos meses de outubro e novembro de
dois mil e dezoito
21. Ocupação da via pública com venda de presépios, no Campo Emílio Infante da Câmara Pedido de redução de taxas

Aquisição de Bens ou Serviços:




22. Proposta de adjudicação para a contratação de ”Conceção, construção e concessão da
exploração de crematório no Cemitério dos Capuchos, Santarém” - Processo número
quarenta e seis-CM-P/dois mil e dezoito CPF
23. Proposta de adjudicação para a contratação de “Aquisição de Refeições Escolares ao
abrigo do Acordo Quadro da Central de Compras Eletrónicas-Comunidade Intermunicipal
da Lezíria do Tejo (CIMLT)”. - Processo 77-CM-AJ/2018 CPF

Assuntos Diversos:


24. Lançamento da monografia "Santarém. Carta Arqueológica Municipal" - Oferta de
publicações - Ratificação

Temas para Conhecimento do Executivo Municipal:






25. Ofício n.º 153, de 15/10/2018, da AMS, dando conhecimento que na reunião plenária
realizada no dia 10/10/2018, respeitante à sessão ordinária de setembro, a proposta de
constituição do conselho municipal de educação, foi aprovada por unanimidade.
26. Ofício n.º 154, de 15/10/2018, da AMS, dando conhecimento que na reunião plenária
realizada no dia 10/10/2018, a proposta rel. proc.conducente à nomeação dos Juízes
Sociais - biénio 2019/2020 - lista de candidatos, foi aprovada por unanimidade.
27. Ofício n.º 155, de 15/10/2018, da AMS, dando conhecimento que na reunião plenária
realizada no dia 10/10/2018, respeitante à sessão ordinária de setembro, a proposta de
Adesão ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, foi aprovada por unanimidade















28. Ofício n.º 156, de 15/10/2018, da AMS, dando conhecimento que na reunião de
10/10/2018, a proposta protocolo entre a ANPC, o MS e a AHBVA p/const. equipa de
intervenção permanente - autorização prévia compromisso plurianual, foi aprovada por
unanimidade.
29. Ofício n.º 157, de 15/10/2018, da AMS, dando conhecimento que na reunião de
10/10/2018, a proposta protocolo entre a ANPC, o MS e a AHBVP p/const. equipa de
intervenção permanente - autorização prévia compromisso plurianual, foi aprovada por
unanimidade.
30. Ofício n.º 158, de 15/10/2018, da AMS, dando conhecimento que na reunião plenária
realizada no dia 10/10/2018, a proposta de isenção de IMI ao abrigo do n.º 1 do art. 45 do
EBF - requerente Paulo Murta, foi aprovada por unanimidade.
31. Ofício n.º 159, de 15/10/2018, da AMS, dando conhecimento que na reunião plenária
realizada no dia 10/10/2018, a proposta de isenção de IMI ao abrigo do n.º 1 do art. 45 do
EBF - requerente Maria Adelaide Gaspar, foi aprovada por unanimidade.
32. Ofício n.º 160, de 15/10/2018, da AMS, dando conhecimento que na reunião plenária
realizada no dia 10/10/2018, a proposta de decl.interesse municipal da intenção de
const.de um edifício multiusos, na freg. Alcanede, foi aprovada por maioria.
33. Mensagem de correio eletrónico da ANMP, de 10/10/2018, dando conhecimento da
carta recebida da Fundação Calouste Gulbenkian informando que o Projeto "Desafio
Gulbenkian Não À Diabetes", ao qual o município de Santarém aderiu, foi suspenso.
34. UTIS – Universidade Terceira Idade Santarém – Orçamento e Plano de Atividades para
o ano letivo dois mil e dezoito/dois mil e dezanove

