Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 03-02-2020 às 15h00, com a seguinte Agenda:
Loteamentos e Obras Particulares - Diversos:
•

•

•

01. De Calcirocha - Fabrico de Calçada, Lda., apresentando pedido de encerramento de
exploração, referente a pedreira “Vale da Maria nº 26” (PA114), sita em Pé da Pedreira, na
Freguesias de Alcanede, deste município. Proc.º n.º 38-2008/113
02. De Calcirocha - Fabrico de Calçada, Lda, apresentando pedido de encerramento da
pedreira Poberais (PA140), em Vale de Mar, Alcanede, da qual a detentora da licença de
exploração é a Sra. Leonela Ferreira Santos, Proc.º n.º 38-2008/144
03. De MJMB Calçadas Unipessoal Limitada, no sentido de ser emitido título habilitante da
exploração da pedreira Cabeço da Ladeira (PA188) sita em Cabeço da Ladeira, na Freguesia
de Alcanede, deste município. Proc.º n.º 38-2008/175

Certidões e Declarações:
•

04. De Nuno Miguel Salazar Ferreira, apresentando pedido de isenção de pagamento de
IMI e devolução do valor de IMT, referente ao imóvel sito Rua Dr. Joaquim Luis Martins,
n.ºs 29, 31 e 31-A, em Santarém. Proc.º n.º 06-2018/765

Licenciamentos diversos:
•

•

•

05. De Centro de Cultura, Recreativo Típico Regional D. Fernando, com pedido de isenção
de taxas ref. ao pedido de licença especial de ruído para realização de Festas, em D.
Fernando Achete, nos dias 31/01 a 02/02/2020. Ratificação Proc.º n.º 12-2020/1
06. De Associação Recreativa Cultural de Murteira e Barreirinhas, com pedido de isenção
de taxas ref. ao pedido de licença especial de ruído para realização de Festa, na Rua
Principal, Alcanede, dias 17 a 20 e 22/01/2020. Ratificação Proc.º n.º 12-2020/5
07. De Comissão de Festas de Amiais de Baixo de 2020, com pedido de isenção de taxas
referente ao pedido de licença especial de ruído para realização de Festas de Amiais de
Baixo, dias 14 a 18/02/2020. Proc.º n.º 12-2020/6

Outras Deliberações:
•

•
•
•

•

08. União Desportiva de Santarém – Apoio financeiro à realização do Torneio de Futebol
do Dia Mundial da Criança – Anulação da deliberação do Executivo Municipal de vinte e
dois de abril de dois mil e dezanove
09. Junta de freguesia da União das freguesias de Romeira e Várzea - Apoio Financeiro para
a aquisição de janelas para a escola do primeiro ciclo do ensino básico de Perofilho
10. Junta de freguesia de Póvoa da Isenta – Pedido de apoio para a organização das
Comemorações dos cem anos da Freguesia
11. Dação em pagamento do prédio urbano, sito na Rua Lourenço de Almeida, número um
a onze, em Santa Iria da Ribeira de Santarém – Anulação da Fatura 002/10866, de dois mil
e dezoito
12. Proposta atribuição de apoio financeiro para realização obras na sede do Rancho
Folclórico de Vila Nova do Coito

•

13. PAS Férias de Natal dois mil e dezanove - Integração de três crianças da Santa Casa da
Misericórdia de Santarém - Ratificação

Relações Institucionais:
•
•

14. Protocolo de colaboração no âmbito do Programa Eco- Escolas desenvolvido pela ABAE
– Associação Bandeira Azul da Europa – ano Letivo dois mil e dezanove/dois mil e vinte
15. Adenda ao protocolo celebrado, em 25-10-2018, entre o MS e o IPS - Escola Superior
de Educação, no âmbito do Projeto inovador de Formação de Literacia Digital para o
Mercado de Trabalho para alunos com Necessidades Educativas Especiais

Património Municipal:
•

•

16. Doação de cadeiras ao Município pela ACES -Associação Comercial, Empresarial e
Serviços dos Concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca e Santarém –
Retificação da deliberação de vinte e dois de outubro de dois mil e dezanove
17. Inventário – Diversos Locais de Armazenagem – Valores dos bens a regularizar Ratificação

Empresas Municipais e Intermunicipais:
•

18. Adenda ao contrato de cooperação 18/2019, no âmbito dos domínios da segurança e
da proteção civil, celebrado entre a CIMLT e os Municípios de Almeirim, Alpiarça,
Benavente, Cartaxo, Coruche, Rio Maior e Santarém

Educação:
•
•
•

•
•
•
•

19. Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado - Apoio ao Projeto de Hipoterapia - ano
dois mil e vinte
20. Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano - Apoio ao Projeto de Hipoterapia - ano
dois mil e vinte
21. Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano - Apoio ao Projeto de Hipoterapia no
ano civil de dois mil e dezanove - Retificação de deliberação de dez de dezembro de dois
mil e dezoito
22. Ação Social Escolar no primeiro ciclo do ensino básico - Atribuição definitiva subsídio
para material escolar – Ano letivo dois mil e dezanove/dois mil e vinte
23. Ação Social Escolar no primeiro ciclo do ensino básico - Atribuição definitiva de
subsídio para visitas de estudo – Ano Letivo dois mil e dezanove/dois mil e vinte
24. Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira - Apoio Projeto Canoagem
25. Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira - Apoio ao Projeto de Hipoterapia - ano dois
mil e vinte

Taxas e Licenças:
•
•
•

•

26. Santa Casa da Misericórdia de Pernes – Pedido de isenção de taxas de ocupação de
espaço público com a realização das “Procissões dois mil e vinte”
27. Associação Recreativa e Cultural Três Aldeias – Pedido de isenção de taxas de ocupação
de espaço público com a realização da “Prova Moto quatro/dois - Oitavo Passeio TT”
28. Sociedade Distribuidora de Gás Agostinhos Santarém, Limitada – pedido de pagamento
em prestações dos valores referentes às taxas de ocupação de espaço público relativos ao
ano de dois mil e vinte
29. Cemitério dos Capuchos - Pedido de devolução do valor pago referente a trasladação
por desistência da mesma

•
•
•
•

30. Anulação da nota de débito número 20080043, de vinte e quatro de novembro de dois
mil e oito
31. Isenção da taxa de resíduos sólidos urbanos - Rua Vale da Viúva, número sessenta e
nove, Casais do Quintão, Perofilho, União das freguesias de Romeira e Várzea
32. Café Moinho de Fau – Pedido de pagamento do valor em dívida em prestações mensais
33. Centro Cultural e Recreativo de Aldeia da Ribeira - Pedido de isenção de taxas de
ocupação de espaço público com a realização do evento "Festejos em Honra de São João
Crisóstomo"

Cultura, Desporto e Tempos Livres:
•

34. Concurso Nacional de Leitura dois mil e dezanove/dois mil e vinte – Fase Municipal –
Oferta de publicações aos alunos participantes

Ação Social e Saúde:
•
•

•
•
•

35. Habitação Social – Pedido de atualização do agregado familiar e revisão do valor da
renda mensal
36. Habitação Social - Extensão do contrato de arrendamento no mercado privado da
habitação sita no primeiro andar direito do número treze da Rua General Humberto
Delgado, em Santarém, pelo período de vinte e quatro meses
37. Pedido de apoio no pagamento de cinquenta por cento do valor da renda mensal –
Processo interno número trinta e seis/dois mil e dezanove
38. Pedido de apoio no pagamento de 50 por cento do valor da renda mensal - Processo
interno 36_2019
39. Apoio no pagamento de cinquenta por cento do valor da renda mensal – Retificação da
deliberação do Executivo Municipal de vinte e três de setembro de dois mil e dezanove Processo interno número vinte e dois/dois mil e dezanove

Trânsito, Transportes e Comunicações:
•

40. Trânsito - Pedido de atribuição de lugar de estacionamento reservado a pessoas com
mobilidade reduzida na Rua Atriz Alda Rodrigues

Proteção Civil e Segurança:
•

41. Proposta de Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários
do concelho de Santarém - Retificação da deliberação do Executivo Municipal de dezanove
de dezembro de dois mil e dezanove

Obras Municipais:
•
•

42. Projeto Global de Estabilização das Encostas de Santarém - Proposta de Revisão de
Preços apresentada pela Ancorpor - Geotecnia E Fundações, Limitada - Ratificação
43. Projeto de reforço estrutural integrado de paredes e fundações no Mercado Municipal
- Ratificação

Aquisição de Bens ou Serviços:
•

44. Proposta de Retificação/Alteração da minuta do contrato de “Aquisição e instalação de
Equipamentos de Iluminação Pública, no âmbito do Acordo Quadro da CCECIMLT)celebrado na sequência do Concurso Público 7/2016/CCE"

Assuntos Diversos:
•
•

45. Oferta de publicações editadas/patrocinadas pelo Município de Santarém ao Centro de
Documentação do Ribatejo em Torres Novas
46. Ofertas do Município de Santarém - Ratificação

Temas para Conhecimento do Executivo Municipal:
•

47. Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento - Relatório do quarto trimestre de
dois mil e dezanove

