Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 26-03-2018 às 15h00, com a seguinte Agenda:
Loteamentos e Obras Particulares - Diversos:











01. De Centro de Cultura, Recreio e Desporto Moçarriense, solicitando a isenção do valor
das taxas inerentes ao pedido de licenciamento para construção de um edifício, na Rua do
Comércio, na Freguesia de Moçarria, deste Município.
02. De Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Alcanhões, solicitando a isenção do
valor das taxas inerentes ao pedido de informação sobre os instrumentos de
desenvolvimento e gestão territorial, na Freguesia de Alcanhões, deste Município.
03. De Santa Casa da Misericórdia de Pernes, apresentando pedido de isenção do
pagamento de taxas inerente ao pedido de certidão, referente a um edifício sito na Rua
General Humberto Delgado, da Freguesia de Pernes, deste Município.
04. De Centro Social Freguesia Moçarria, solicitando a isenção do valor das taxas inerentes
ao pedido de licenciamento para ampliação de lar de idosos, na Rua dos Serradores, 11,
Freguesia de Moçarria, deste Município.
05. De Calcirocha - Fabrico de Calçada, Lda., solicitando aprovação da adenda ao Plano de
Lavra, da pedreira sita em Vale de Mar, Freguesia de Alcanede, deste Município.
06. De Construções José Vieira, Lda., solicitando a anulação do espaço canal e proposta de
execução de troço de ligação, contiguo à Circular Urbana D. Luís, na União de Freguesias da
Cidade de Santarém, deste Município.

Informações Prévias:


07. De Sky Dreams - Investimentos Imobiliários, Lda, apresentando pedido de informação
prévia para construção de um aldeamento turístico, na Quinta da Boavista, União
Freguesias de S Vicente Paul e Vale Figueira, deste Município.

Loteamentos:


08. Informação da Divisão de Planeamento e Urbanismo, referente à proposta de Joaquim
Lopes Júlio Alves, para alteração ao loteamento para o lote 2, situado em Foros do
Marecos, na Freguesia de Vale de Santarém, deste Município,

Certidões e Declarações:




09. De Maria de Lurdes Nunes Duarte Moreno Marques, Alcanede, solicitando emissão de
certidão referente ao uso do direito de preferência pela CMS do prédio sito no Largo dos
Pasteleiros - 19-20, em Santarém.
10. De Dina Margarida Sousa Silva, solicitando emissão de certidão referente ao uso do
direito de preferência pela CMS do prédio sito na Rua Prof. Pinto Correia, 14, na União de
Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município.

Licenciamentos diversos:









11. De Amicaioza - Progresso, Cultura e Desporto de Azoia de Cima, apresentando pedido
de isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Festa Anual,
Azoia de Cima, nos dias 03 a 06-05-2018.
12. De Scalabis Night Runners Club, apresentando pedido de isenção de taxas referente ao
pedido de licença de ruído para realização de Scalabis Night Race 2018, no Jardim da
Liberdade, Santarém nos dias 21 a 22-04-2018.
13. De Grupo Motard "Doidos por Elas", apresentando pedido de isenção de taxas
referente ao pedido de licença de ruído para realização de 14.º Aniversário, Alcanede nos
dias 17 e 18-03-2018. – Ratificação do despacho do Sr. Presidente.
14. De Viver Santarém, Desporto e Lazer, EM, SA., apresentando pedido de isenção de
taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Festas de S. José 2018,
dias 15 a 19-03-2018. Ratificação do despacho do Sr. Presidente.

Finanças Locais:










15. Scalabis Night Race 2018 - Apoio Financeiro
16. Seguros de acidentes pessoais - Atribuição de apoio em espécie aos Bombeiros
Voluntários do Concelho
17. Anulação de deliberação referente a apoio à II Volta ao Distrito de Santarém em
bicicleta
18. Pedido de isenção de IMI, ao abrigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais, referente ao
edifício sito na Avenida Cinco de Outubro, número 40, em Santarém
19. Pedido de reembolso de taxas, ao abrigo do Regulamento Municipal da Edificação e
Urbaização, referente ao edifício sito na Avenida Cinco de Outubro, número 40, em
Santarém
20. Fundo de Maneio 2018 - I Adenda
21. Comemorações do Dia 25 de Abril - Proposta de Atribuição de Apoio Financeiro
22. Lote 36 de Loteamento sito na Quinta do Seminário - Portela das Padeiras, em
Santarém - Devolução relativa a IMI

Regulamentos:


23. Procedimento de Elaboração do Código Regulamentar do Município de Santarém

Relações Institucionais:



24. Protocolo para instalação do Espaço Empresa em Santarém
25. Protocolo a celebrar entre o Município de Santarém a Diocese de Santarém e a Fábrica
da Igreja Paroquial de Santa Iria da Ribeira de Santarém

Património Municipal:


26. Espaço arrendado ao Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes - proposta de
amortização de renda

Empresas Municipais e Intermunicipais:


27. Empresa Águas de Santarém - Relatório e Contas 2017

Educação:


28. Atribuição de apoio financeiro no âmbito do XVIII Fórum Nacional de Estudantes de
Enfermagem






29. Plano de Transportes Escolares - Ano Letivo 2018/2019
30. Correção dos valores dos encargos com Pessoal Auxiliar colocado pelas Juntas de
Freguesias, ao abrigo do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com
as Juntas de Freguesia do Concelho no ano letivo 2017/2018
31. Apoio ao Desporto Escolar 2017/2018 - Cedência de Transporte

Taxas e Licenças:



32. Empresa Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA - Pedido de isenção do pagamento
de taxas de ocupação da via pública - Festas de S. José 2018
33. Pedido de Isenção de taxas de levantamento de ossadas do cemitério dos Capuchos Santa Casa da Misericórdia

Ação Social e Saúde:









34. Cessação do contrato de arrendamento, de inquilina da Câmara Municipal de
Santarém, residente na habitação sita no Beco Ernesto Zeferino, em Vale de Estacas
35. Pedido de Apoio para Pagamento de Rendas em débito - Regulamento Municipal de
Atribuição de Subsídio ao Arrendamento a Estratos Sociais Desfavorecidos - Processo
Atendimento n.º10/2009
36. Pedido de revisão do valor da renda apoiada - moradora no Bairro Suíço, em Santarém
37. Pedido de autorização para pagamento, em prestações, de rendas em atraso Agregado familiar residente na Praceta habijovem
38. Pedido de perdão da dívida relativa a prolongamento de horário e serviço de refeições
de menores em âmbito escolar
39. Atualização de agregado familiar, pedido de transferência de habitação e revisão do
valor da renda em regime do arrendamento apoiado - Residente em Amiais de Baixo
40. Ocupação temporária de habitação sita na Rua Aquilino Ribeiro, no Bairro Girão em
Santarém

Trânsito, Transportes e Comunicações:






41. Pedido de definição de zona de cargas e descargas na Rua Dr. Jaime Figueiredo
42. Implementação de sinalização vertical em Alcanhões - Placas de início e de fim de
localidade
43. Proposta de implementação de sinalização vertical, na rua de Santa Margarida, em
Santarém
44. Av. D. Afonso Henriques, Santarém - Condições de utilização das zonas de carga e
descarga
45. Proposta de implementação de sinalização na rua D. Duarte de Almeida (Reta do
Fairro), em Alcanhões

Aquisição de Bens ou Serviços:



46. Adenda ao contrato de aquisição de apólices de seguros no âmbito do acordo quadro
da CCE da CMILT - Processo de visto do Tribunal de Contas 89-2018
47. Trabalhos para suprimento de erros e omissões da empreitada Projeto Global de
Estabilização das Encostas de Santarém - 1ª fase - Pedido de prorrogação do prazo para
entrega dos documentos de habilitação - Ratificação

Recursos Humanos:




48. Proposta de anulação de procedimento concursal para preenchimento de 4 postos de
trabalho de técnico Superior
49. Programa de regularização extraordinária de vínculos precários (PREVP)

Assuntos Diversos:



50. Ofertas de materiais a várias entidades no âmbito de diversas iniciativas - Ratificação
51. Oferta de publicações - Concurso criativo "Bora pintar o cabaceiro" - Ratificação

Temas para Conhecimento do Executivo Municipal:


























52. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento que a proposta de
alteração ao mapa de pessoal de 2018 do municipio de Santarém foi aprovada, por
maioria, na sessão daquele órgão realizada em 28 do mês findo.
53. Of da Assembleia Municipal de Str, dando conhecimento que a proposta de apoio
financeiro às Freguesias do Concelho para aquisição de viaturas afetas ao transporte
coletivo de crianças, foi aprovada, por unanimidade, na sessão realizada em 28 do mês
findo.
54. Of da Assembleia Municipal de Str, dando conhecimento que a proposta de Apoio
Financeiro na Aquisição de viatura afeta ao transporte escolar à Junta de Freguesia de
Alcanede, foi aprovada, por unanimidade, na sessão realizada em 28 do mês findo.
55. Of da Assembleia Municipal de Str, dando conhecimento que a proposta de Apoio
Financeiro na Aquisição de viatura afeta ao transporte escolar à União Freguesias de
Casével e Vaqueiros, foi aprovada por unanimidade, na sessão realizada em 28 do mês
findo.
56. Of da Assembleia Municipal de Str, dando conhecimento que a proposta de Apoio
Financeiro na Aquisição de viatura afeta ao transporte escolar à União Freguesias de
Romeira e Várzea, foi aprovada, por unanimidade, na sessão realizada em 28 do mês findo.
57. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta
atribuição de Apoios Financeiros às Freguesias no âmbito de Obras Municipais, foi
aprovada, por maioria, na sessão daquele órgão realizada em 28 do mês findo.
58. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta
atribuição de Apoios Financeiros às Freguesias no âmbito de Obras Próprias, foi aprovada,
por maioria, na sessão daquele órgão realizada em 28 do mês findo.
59. Of da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento que a proposta relativa
a encargos com cedência de espaços - Escola do 1º Ciclo do EB e Jardim de Infância de
Almoster, foi aprovada, por unanimidade, na sessão realizada em 28 do mês findo.
60. Of da Assembleia Municipal de Str, dando conhecimento que a proposta relativa a
transferências para as Juntas de Freguesia da Verba Definitiva referente a transportes
escolares 2017/18, foi aprovada, por unanimidade, na sessão de 28 do mês findo.
61. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta de
constituição da Empresa Intermunicipal RSTJ - Gestão e Tratamento de Resíduos, EIM, SA,
foi aprovada, por maioria, na sessão daquele órgão realizada em 28 do mês findo.
62. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta de
Isenção de IMI e IMT a Henriva - Investimentos Imobiliário, Lda, foi aprovada, por
unanimidade, na sessão daquele órgão realizada em 28 do mês findo.
63. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta de
Isenção de IMI a Maria Teresa Tainha Rodrigues de Sousa Janardo, foi aprovada, por
unanimidade, na sessão daquele órgão realizada em 28 do mês findo.
64. Of da Assembleia Municipal de Str, dando conhecimento que a Proposta de valores a
processar sobre as taxas de publicidade e ocupação do espaço para o 1º Semestre de 2018,
foi aprovada, por unanimidade, na sessão daquele órgão realizada em 28 do mês findo.







65. Of da Assembleia Municipal de Str, dando conhecimento que a proposta de declaração
de interesse público da Agropecuária Malã, requerida por Manuel Rosa Cândido, Lda, foi
aprovada, por maioria, na sessão daquele órgão realizada em 28 do mês findo.
66. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém, remetendo a Moção "Pelo combate ao
desperdício alimentar em Santarém", aprovada, por maioria, na sessão daquele órgão
realizada em 28 do mês findo.
67. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém, remetendo a proposta para a criação de
Comissão para a reorganização Territorial das Freguesias do Concelho de Santarém,
aprovada, por unanimidade, na sessão daquele órgão realizada em 28 do mês findo.

