Município de Santarém
C Â M A R A M U N I C I PA L

ORDEM DE TRABALHOS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE
21-05-2018
Mandato 2017-2021
Aprovação de ATA
* Justificação de Faltas

DELIBERAÇÃO: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ordem de trabalhos da Reunião Ordinária de 21 de maio de 2018
Mandato 2017-2021

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
CERTIDÕES E DECLARAÇÕES
01 - De Maria Isabel Durão Aguiar Siva Cambezes, apresentando pedido de emissão de
certidão referente ao uso do direito de preferência pela Câmara Municipal de Santarém CMS na transmissão a título oneroso, pelo valor de 160.000 €, do prédio localizado na
Travessa das Esteiras, nº 2 e 4, em Santarém, na União das Freguesias da Cidade de
Santarém, deste Município.
Proc. 06-2018/161

LICENCIAMENTOS DIVERSOS
02 - De Grupo Motard "Poeras", apresentando pedido de isenção de taxas referente ao
pedido de licença de ruído para realização de Motochurrasco - Almoço Convívio, na Rua 10
de Julho, Tremês, nos dias 05 e 06 de maio de 2018. - Ratificação do despacho do Sr.
Presidente.
Proc.º n.º 12-2018/49

03 - 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,
na Rua Paulino da Cunha e Silva, 283, Alcanhões, nos dias 28 e 29 de abril de 2018. Ratificação do despacho do Sr. Presidente.
Proc.º n.º 12-2018/50

04 - De Pace.Makers Runnig Club, apresentando pedido de isenção de taxas referente ao
pedido de licença de ruído para realização de BMW ACF Santarém Trail, na Escola Prática de
Cavalaria, Santarém, nos dias 06 de maio de 2018. - Ratificação do despacho do Sr.
Presidente.
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Proc.º n.º 12-2018/51

05 - De Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Santarém,
apresentando pedido de isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído, no
Complexo Andaluz, Santarém, nos dias 02 e 03 de maio de 2018. - Ratificação do
despacho do Sr. Presidente.
Proc.º n.º 12-2018/52

06 - De Associação Estudantes Escola Superior Agrária de Santarém, apresentando pedido
de isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Semana
Académica, no Largo do Seminário e Casa do Campino, nos dias 05, 06 e 08 a 10 de maio
de 2018. - Ratificação do despacho do Sr. Presidente.
Proc.º n.º 12-2018/53

07 - De Associação Tojeiro Eventos, apresentando pedido de isenção de taxas referente ao
pedido de licença de ruído para realização de Motocross (Convívio), na Rua Dr. Gilberto
Joaquim Ventura, na União de Freguesias de São Vicente do Paul e Vale de Figueira, nos
dias 31 de maio de 2018.
Proc.º n.º 12-2018/57

08 - De Associação de Festas "Os amigos da Moita", apresentando pedido de isenção de
taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Festa Anual, em Moita,
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Pernes nos dias 31 de maio a 04 de junho de 2018.
Proc.º n.º 12-2018/58
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OUTRAS DELIBERAÇÕES
09 - Conselho Diretivo dos Baldios de Valverde, Pé da Pedreira, Barreirinhas e Murteira Proposta de atribuição de apoio financeiro pontual para requalificação e alcatroamento de
arruamentos em zona extrativa

10 - Proposta de abertura de procedimento para a contratação de empréstimo de médio e
longo prazo para exclusiva aplicação na liquidação antecipada do empréstimo Programa de
Apoio à Economia Local (PAEL), ao abrigo do artigo cento e um da Lei número cento e
catorze/dois mil e dezassete, de vinte e nove dezembro (Lei do Orçamento de Estado para
dois mil e dezoito)

11 - Emissão de Certidão - Isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) ao abrigo do
número um, do artigo quarenta e cinco, do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), requerido
pela proprietária do prédio sito na Rua João Afonso, números nove e onze, da União de
freguesias da cidade de Santarém

12 - Retificação do valor da receita que o Município prescinde, ao ter concedido isenção de
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) ao abrigo do número um do artigo quarenta e cinco
do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), requerido pela proprietária do imóvel, sito na Rua
Miguel Bombarda, número trinta e oito, da União de freguesias da cidade de Santarém

13 - Proposta de nomeação de um representante e suplente do Município de Santarém,
para integrar a Comissão Consultiva da Revisão do Plano Diretor Municipal da Golegã
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14 - Adenda ao protocolo de cedência de instalações, celebrado entre o Município de
Santarém e o Rotary Clube de Santarém, em vinte e nove de julho de dois mil e dezasseis

15 - Editora Rota do Livro - Cedência de livros ao Município de Santarém a título gratuito
como compensação da cedência de três Stands no Festival de Letras dois mil e dezoito

16 - Cedência dos aparelhos de ar concionado afetos às escolas do primeiro ciclo do ensino
básico de Vila Nova do Coito e do Casal da Charneca - Almoster

17 - Candidatura ao Programa "Via Expresso Investidor" - Proposta de atribuição de
benefícios do Programa

18 - Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA - Regularização Extraordinária dos
Vínculos Precários (PREVPAP)
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19 - Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas Dom Afonso Henriques no
âmbito da Realização da Feira Medieval Alcanede - dois mil e dezoito

20 - Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA - Pedido de isenção do pagamento das
taxas de ocupação de via pública para a realização do evento "Cortes de Santarém" Cortes e Lendas dois mil e dezoito - Ratificação

21 - Incumprimento do prazo de pagamento e cancelamento de espaços de venda na Feira
Bimensal - Caducidade do direito de Ocupação

22 - DJAR - Investimento e Consultadoria, Limitada - Restituição de valor pago
indevidamente

23 - Atribuição de apoio financeiro extraordinário ao Atlético Clube de Pernes - Proposta
de pagamento do restante valor

24 - Proposta de atribuição de apoio financeiro para a organização dos Eventos
Desportivos mais relevantes organizados pelos Clubes do Concelho de Santarém - dois mil
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e dezoito

25 - Apoio aos Clubes de Patinagem e Hóquei em Patins pela impossibilidade de utilização
do Pavilhão Desportivo Municipal

26 - Proposta atribuição de apoio financeiro ao CineClube de Santarém para a exibição de
seis filmes educativos e informativos - Ano dois mil e dezoito

27 - Proposta atribuição de apoio financeiro para o "Festival de carne do Capado dois mil e
dezoito" - Junta Freguesia dos Amiais de Baixo

28 - Programa de Apoio e Financiamento do Associativismo Desportivo - Proposta de apoio
à atividade regular do Associativismo Desportivo para a época dois mil e dezassete - dois
mil e dezoito

29 - Proposta atribuição apoio financeiro para "Tasquinhas do Alviela" (União das
freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira)
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30 - Proposta atribuição de apoio financeiro à União das Freguesias Romeira e Várzea para
realização das "Festas da Várzea dois mil e dezoito"

31 - Cessação voluntária do contrato de arrendamento da habitação sita na Rua Cinco de
Outubro, número cinquenta e dois, na Romeira, União das freguesias de Romeira e Várzea,
com efeitos a vinte e três de novembro de dois mil e dezassete

32 - Santa Casa da Misericórdia de Pernes - Candidaturas no âmbito do Regulamento
Municipal de Apoio às Organizações de Economia Social

33 - Pedido de Apoio Pagamento de Rendas débito - Regulamento Municipal de Atribuição
de Subsídio ao Arrendamento a Estratos Sociais Desfavorecidos - Processo Atendimento
número quarenta e quatro/dois mil e seis

34 - Requerimento para revisão e atualização da renda referente à habitação sita na Rua
Aquilino Ribeiro, Lote nove rés-do-chão G, no Bairro do Girão, Santarém
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35 - Trânsito - Falta de condições e de local paragem autocarros junto estação Comboios
Santarém

36 - Trânsito - Junta de Freguesia de Amiais de Baixo - Pedido de sinalização no
entroncamento da Rua António Gedeão e da Rua Professor Romeu Dias Serra

37 - Trânsito - Pedido de lugar de estacionamento reservado a operações de carga e
descarga na rua Pedro Cid, em Santarém

38 - Trânsito - Junta de Freguesia de Abitureiras - Pedido de criação de novos locais de
paragem de transportes públicos

39 - Trânsito - Freguesia de Alcanede - Pedido de criação de novo local de paragem de
transportes públicos

40 - Contratação de serviços de auditoria externa para revisão das contas do Município de
Santarém - Exercícios de dois mil e dezoito, dois mil e dezanove e dois mil e vinte.
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Nomeação de auditor externo para cumprimento do disposto no número um do artigo
setenta e sete da Lei número setenta e três/dois mil e treze, de três de setembro

41 - "Aquisição e Instalação de equipamentos de Iluminação Pública ao abrigo de Acordo
Quadro da Central de Compras Eletrónicas - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo
(CIMLT)" - Aprovação da minuta do contrato

42 - Bombeiros Municipais de Santarém - Proposta de aquisição material de saúde, à
Safemobility - Transformação de Veículos Especiais, Unipessoal Lda.

43 - Empreitada "Projeto Global da Estabilização das Encostas de Santarém" - Modificação
do Plano de Trabalhos - Ratificação

44 - Dano de Imobilização - Sinistro ocorrido em catorze de julho de dois mil e dezasseis Centro Escolar Salgueiro Maia

45 - Seguros de acidentes pessoais - Bombeiros Voluntários do Concelho
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TEMAS PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
* RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
46 - "Protocolo de Colaboração na Conceção da Oferta do Produto Turístico Caminhos de
Santiago" a celebrar entre o Município de Santarém e a Entidade Regional de Turismo do
Alentejo/Ribatejo
47 - Ofício número sessenta e nove, de três do corrente mês, da Assembleia Municipal de
Santarém, informando que a "Proposta de aplicação do resultado líquido de dois mil e
dezassete" foi aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária realizada no dia trinta de
abril de dois mil e dezoito
48 - Ofício número setenta, de três do corrente mês, da Assembleia Municipal de
Santarém, informando que a "Proposta de revisão número um ao orçamento e grandes
opções do plano da Câmara Municipal de Santarém de dois mil e dezoito" foi aprovada, por
maioria, na sessão ordinária realizada no dia trinta de abril de dois mil e dezoito
49 - Ofício número setenta e um, de três do corrente mês, da Assembleia Municipal de
Santarém, informando que a "Proposta de alteração ao mapa de pessoal do Município de
dois mil e dezoito" foi aprovada, por maioria, na sessão ordinária realizada no dia trinta de
abril de dois mil e dezoito
50 - Ofício número setenta e dois, de três do corrente mês, da Assembleia Municipal de
Santarém, informando que a "Proposta de Isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis ao
abrigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais, requerido pelo condomínio do prédio sito na
Avenida Cinco de Outubro, número quarenta, em Santarém" foi aprovada, por unanimidade,
na sessão ordinária realizada no dia trinta de abril de dois mil e dezoito
51 - Ofício número setenta e três, de três do corrente mês, da Assembleia Municipal de
Santarém, informando que a "Proposta de candidatura da Font Salem Portugal, SA, a
benefícios fiscais municipais no âmbito do Código Fiscal de Investimentos - Regulamento
Municipal de Concessão de Incentivos ao Investimento" foi aprovada, por maioria, na
sessão ordinária realizada no dia trinta de abril de dois mil e dezoito
52 - Ofício número setenta e quatro, de três do corrente mês, da Assembleia Municipal de
Santarém, informando que a "Proposta de autorização prévia para assunção de
compromisso plurianual - plano de transportes escolares dois mil e dezoito/dois mil e
dezanove" foi aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária realizada no dia trinta de
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abril de dois mil e dezoito
53 - Ofício número setenta e cinco, de três do corrente mês, da Assembleia Municipal de
Santarém, informando que a “Proposta de autorização prévia do compromisso plurianual
para desencadear o procedimento de ajuste direto para aquisição de refeições escolares, no
âmbito do acordo quadro da Central de Compras Eletrónicas da Comunidade Intermunicipal
da Lezíria do Tejo (CIMLT), na sequência do concurso público número cinco/dois mil e
dezassete/CCE" foi aprovada, por maioria, na sessão ordinária realizada no dia trinta de
abril de dois mil e dezoito.
54 - Ofício número setenta e seis, de três do corrente mês, da Assembleia Municipal de
Santarém, informando que a "Proposta de novos acordos de execução (AE) e contratos
interadministrativos (CIA) de delegação de competências entre o município de Santarém e
as freguesias do concelho" foi aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária realizada no
dia trinta de abril de dois mil e dezoito
55 - Ofício número setenta e sete, de três do corrente mês, da Assembleia Municipal de
Santarém, informando que a "Proposta de correção dos valores dos encargos com pessoal
auxiliar colocado pelas juntas de freguesia, ao abrigo do contrato interadministrativo de
delegação de competências - ano letivo de dois mil e dezassete/dois mil e dezoito" foi
aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária realizada no dia trinta de abril de dois mil e
dezoito
56 - Ofício número setenta e oito, de três do corrente mês, da Assembleia Municipal de
Santarém, informando que a "Proposta de apoio financeiro à junta de freguesia de
Alcanhões para realização da décima quinta Feira do Vinho" foi aprovada, por unanimidade,
na sessão ordinária realizada no dia trinta de abril de dois mil e dezoito
57 - Ofício número setenta e nove, de três do corrente mês, da Assembleia Municipal de
Santarém, informando que a "Proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal de
Santarém no âmbito do Regime Extraordinário da Regularização de Atividades Económicas
(RERAE)" foi aprovada, por maioria, na sessão ordinária realizada no dia trinta de abril de
dois mil e dezoito
58 - Ofício número oitenta, de três do corrente mês, da Assembleia Municipal de
Santarém, informando que o "Relatório global de análise da execução do acordo de
execução (AE) e do contrato interadministrativo (CIA) de delegação de competências nas
freguesias do concelho - ano dois mil e dezassete" foi apreciado na sessão ordinária,
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realizada no dia trinta de abril de dois mil e dezoito
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

nos termos do n.º 1 do art.º 49.º, do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
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