Municipio de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 07-05-2018 às 15:00 horas, com a seguinte
Agenda:
Licenciamentos diversos:
















01. De União de Sindicatos de Santarém, apresentando pedido de isenção de taxas
referente ao pedido de licença de ruído para realização de Comemorações Distritais do 1º
de Maio, dia 01/05/2018. – Ratificação do despacho do Sr. Presidente.
02. De Associação Cultural e Desportiva de Casais Charneca, apresentando pedido de
isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Festa anual da
Ascenção, Casais da Charneca, nos dias 12 e 13/05/2018.
03. De Viver Santarém, Desporto e Lazer, EM, SA., apresentando pedido de isenção de
taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de "As Cortes de Santarém",
dias 27/04 a 01/05/2018. – Ratificação despacho Sr. Presidente.
04. De Ass Intern Estudantes Agricultura - Comité Santarém, apresentando pedido de
isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Arraial, dias 24
e 25/04/2018. – Ratificação do despacho do Sr. Presidente.
05. De Centro de Cultura e Recreio Atalaiense 25 de Abril, apresentando pedido de isenção
de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Baile, dias 24 e
25/04/2018. – Ratificação do despacho do Sr. Presidente.
06. De Grupo Danças Cantares Ribatejanos Santarém, apresentando pedido de isenção de
taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Música ao Vivo/Folclore,
dias 05 e 06/05/2018. – Ratificação despacho Sr. Presidente.
07. De Centro Cultural e Regional de Santarém, apresentando pedido de isenção de taxas
referente ao pedido de licença de ruído para realização de Noite de Jazz, dias 04 e
05/05/2018. – Ratificação do despacho do Sr. Presidente.
08. De Associação Popular de Alcanhões, apresentando pedido de isenção de taxas
referente ao pedido de licença de ruído para realização de Convívio com Animação
Musical, dias 28 e 29/04/2018. – Ratificação do despacho do Sr. Presidente.

Finanças Locais:



09. Incentivo de taxas para o ano 2018
10. Abertura de conta bancária - Candidaturas a fundos comunitários

Educação:



11. Refeições escolares em dívida
12. Ação Social Escolar - Perdão de Dívida relativa a refeições escolares e prolongamento
de horário, de aluna a frequentar a EB1 do Centro Escolar Alcanede

Cultura, Desporto e Tempos Livres:




13. Proposta atribuição de apoio financeiro para realização Obras em Associações
14. Atribuição de apoio financeiro no âmbito da celebração do Carnaval - 2018- retificação
15. Alteração das Normas de Funcionamento do Festival de Letras de Santarém 2018

Ação Social e Saúde:






16. Pedido de apoio no pagamento do valor da renda mensal a munícipe residente em
Casével
17. Cessação do contrato de arrendamento de habitação sita em Alfange, no Bairro
Calouste Gulbenkien - Ratificação
18. Pedido de revisão do valor da renda apoiada e atualização da composição do agregado
familiar em Santarém
19. Pedido de revisão do valor da renda de habitação sita em Vaqueiros
20. Atribuição de apoio no âmbito de candidatura ao abrigo do Regulamento Municipal de
Apoio às Organizações de Economia Social pelo Centro Social Paroquial de Santa Margarida
de Abrã

Aquisição de Bens ou Serviços:


21. Prorrogação do prazo de apresentação de propostas no âmbito do Concurso Público
n.º 05/2017 - Acordo Quadro para a aquisição de refeições escolares em virtude da
ocorrência de problemas técnicos na plataforma de contratação pública Saphety

Assuntos Diversos:


22. Nomeação de representante do Município para o Conselho Nacional da CCDRLVT

Temas para Conhecimento do Executivo Municipal:


23. Relatório de Gestão e Prestação de Contas relativo ao ano de 2017 da Associação de
Municípios do Vale do Tejo

