Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 04-02-2019 às 15h00, com a seguinte Agenda:
Loteamentos e Obras Particulares - Diversos:






01. De CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, S.A., solicitando a
redução de 50% das taxas de licenciamento para remodelação de terrenos, na Quinta das
Cegonhas, União Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município
02. De Eurico Manuel Rosa Silva, solicitando autorização de anulação de Espaço Canal
Rodoviário, permitindo operação urbanística, nos Casais da Charneca, na Freguesia de
Alcanede, deste Município. Proc. 01-2018/203
03. De Daniel Martins Rodrigues Dias, solicitando autorização de anulação de Espaço Canal
Rodoviário, permitindo operação urbanística, na Rua Nova, na Freguesia de Moçarria,
deste Município. Proc. 01-2018/251

Loteamentos:


04. De DJAR - Investimento e Consultadoria, SA, para alteração do alvará de loteamento n º
8/95, situado em Chã do Matadouro, União das Freguesias da Cidade de Santarém, deste
Município, Proc.º n.º 02-1993/11

Licenciamentos diversos:


05. De Grupo Amigos Motards Os Fora da Lei Vaqueiros, apresentando pedido de isenção
de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Música ao Vivo, dias 19
e 20/01/2019. Ratificação do despacho do Sr. Presidente. Proc.º n.º 12-2019/3

Finanças Locais:


06. Constituição de Fundo de caixa para Bilhética – Teatro Sá da Bandeira e Convento de
São Francisco

Relações Institucionais:


07. Cancelamento da quotização à ADEMO - Associação para o Desenvolvimento dos
Municípios Olivícolas - Ratificação

Educação:






08. Subsídios a estabelecimentos de ensino – Atividades de animação e de apoio à família
e Apoio à atividade letiva - Ano letivo dois mil e dezoito/dois mil e dezanove – Atribuição
definitiva
09. Transportes escolares dois mil e dezoito/dois mil e dezanove – Transferências para as
Juntas de Freguesia, verba definitiva - Adenda para União de Freguesias de São Vicente
Paul e Vale Figueira
10. Ação Social Escolar no primeiro ciclo do ensino básico - Atribuição de subsídio para
visitas de estudo – ano letivo dois mil e dezoito/dois mil e dezanove



11. Ação social escolar no primeiro ciclo do ensino básico/Atribuição definitiva subsídio
para material escolar – Ano letivo dois mil e dezoito/dois mil e dezanove

Taxas e Licenças:









12. Feira Bimensal - Caducidade do direito de ocupação do lugar A vinte e cinco
13. Frederico Villas Boas - Anulação de certidão de dívida
14. Life Stone, Limitada – Reembolso de 90% das taxas pagas ao abrigo do número seis, do
artigo cento e cinquenta e sete, do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização
(RMEU), no âmbito do processo número 35-2017/165
15. Estabelecimento de bebidas “Café Cervejaria O Careca” – Restrição do horário de
funcionamento – Retificação da deliberação do Executivo Municipal de sete de janeiro de
dois mil e dezanove
16. Cemitério – Pedido de isenção de taxas de levantamento das ossadas da sepultura
número dez, talhão dezassete, no Cemitério dos Capuchos
17. Devolução de valor, pago em excesso, ao requerente no processo zero nove/dois mil e
dezoito/setenta e oito

Ação Social e Saúde:




18. Proposta de atualização da renda mínima em regime de arrendamento apoiado
19. Proposta de anulação de rendas de habitação em débito ao tesoureiro já prescritas
20. Habitação social - Revisão e atualização da renda mensal da habitação sita no terceiro
andar direito, do lote cento e quarenta e um da Praceta Habijovem

Trânsito, Transportes e Comunicações:






21. Trânsito – União das freguesias de Casével e Vaqueiros - Implementação de sinalização
vertical para várias interseções rodoviárias
22. Trânsito - União das Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira Implementação de sinalização de caráter temporário, para a Passagem Superior, Ponte da
Panela, entre a EM 567 e a linha de caminho de ferro (linha do Norte)
23. Trânsito - Atribuição de lugar de estacionamento reservado a pessoas com mobilidade
na Rua Dezasseis de Março, em Santarém
24. Trânsito - Ponte sobre a Vala da Azambuja, no Vale de Santarém - Condicionamento ao
trânsito

Obras Municipais:




25. Proposta de adjudicação para a contratação de empreitada de
“Requalificação/Alteração do Mercado Municipal de Santarém” Processo número zero
sessenta e cinco-P-P/dois mil e dezoito CPE
26. Proposta de escolha do procedimento de concurso público para a contratação de
empreitada de "Reabilitação dos diques de Ómnias e do Rebentão" - processo número
quinze-CM-P/dois mil e dezanove - Ratificação

Aquisição de Bens ou Serviços:


27. Proposta de adjudicação para a contratação de "Aquisição de Combustíveis Rodoviários
através de Cartão Eletrónico de abastecimento", no âmbito do AQ da CCE-CIMLT celebrado
na sequência do concurso público 3/2018/CCE - Ratificação

Assuntos Diversos:



28. Armazém Central - Inventário de fim do ano de dois mil e dezoito

Temas para Conhecimento do Executivo Municipal:






29. Informação 21404, de 28/12/2018, remetendo Portfolio Gráfico dos materiais de
comunicação dos projetos desenvolvidos pela Equipa Multidisciplinar de Ação para a
Sustentabilidade 2017/2018
30. Informação número mil trezentos e noventa e um, de vinte e dois do corrente mês, da
Divisão de Ação Social e Saúde, remetendo para conhecimento a Candidatura ao Programa
Escolhas Sétima Geração - Projeto AGIR+, do Lar Evangélico Nova Esperança
31. Informação número mil quinhentos e trinta e oito, de vinte e quatro do mês findo, da
Secção de Contabilidade, dando conhecimento dos compromissos plurianuais assumidos
no segundo semestres de dois mil e dezoito.

