Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 11-03-2019 às 15h00, com a seguinte Agenda:
Loteamentos:


01. De Santécnica - Engenharia & Construção, Lda., vem requerer que a garantia bancária
vigente, s/BCP, no valor de 37.409,84€, possa ser substituída p/depósito em caução,
relativo ao Alvará Lot. 2/2001, sito em Vale de Estacas, UF Sant. Proc. 10-2019/13

Certidões e Declarações:


02. De Amílcar José Luz Costa, apresentando pedido de certidão, que autorize o
emparcelamento de prédio rústico situado em Testado do Marcelino, da Freguesia do Vale
de Santarém. Proc.º n.º 11-2019/1

Licenciamentos diversos:




















03. De Centro Cultura Recreio Atalaiense 25 Abril, apresentando pedido de isenção de
taxas de ruído para realização de Noite de Fados, dias 09 e 10/03/2019. Ratificação Proc.º
n.º 12- 2019/9
04. De Centro Cultural Regional Santarém, apresentando pedido de isenção de taxas de
ruído para realização de Café Concerto, dias 16 e 17/02/2019. Ratificação do despacho do
Sr. Presidente. Proc.º n.º 12-2019/11
05. De Centro Cultural e Regional de Santarém, apresentando pedido de isenção de taxas
de ruído para realização de Jazz ao Centro dia 22/02/2019. – Ratificação do despacho do
Sr. Presidente. Proc.º n.º 12-2019/12
06. De Rancho Folclórico de Vale de Figueira, apresentando pedido de isenção de taxas de
ruído para realização de Festa de Carnaval, dias 02 e 03/03/2019. – Ratificação do
despacho do Sr. Presidente. Proc.º n.º 12-2019/13
07. De Amicaioza - Progresso, Cultura e Desporto de Azoia de Cima, apresentando pedido
de isenção de taxas de licença de ruído para realização de Festa Anual, nos dias 10 a
12/05/2019. Proc.º n.º 12-2019/15
08. De Associação Estudantes Escola Superior Agrária de Santarém, apresentando pedido
de isenção de taxasde licença de ruído para realização de Arraial, nos dias 13 e
14/03/2019. Proc.º n.º 12-2019/17
09. De Baile de Carnaval/Música ao Vivo, apresentando pedido de isenção de taxas de
licença de ruído para realização de Baile de Carnaval/Música ao Vivo, dias 02 e
05/03/2019. Ratificação Proc.º n.º 12-2019/18
10. De Rancho Folclórico do Vale de Santarém, apresentando pedido de isenção de taxas
de licença de ruído para realização de Jantar de Convívio, dias 01 e 02/03/2019. –
Ratificação Proc.º n.º 12- 12-2019/19
11. De Rancho Folclórico do Vale de Santarém, apresentando pedido de isenção de taxasde
licença de ruído para realização de Noite de Fados 2019 dias 01 e 02/03/2019. –
Ratificação Proc.º n.º 12-2019/21
12. De Centro de Desporto e Cultura de Verdelho, apresentando pedido de isenção de
taxas de licença de ruído para realização de Bailes de Carnaval, nos dias 01 e 02/03/2019. –
Ratificação Proc.º n.º 12-2019/22





13. De Grupo Motard "Doidos por Elas", apresentando pedido de isenção de taxas de
licença de ruído para realização de XV Aniversário do Grupo Motard, nos dias 15 e
17/03/2019. Proc.º n.º 12-2019/24
14. De Sociedade de Recreio e Educativa da Romeira, apresentando pedido de isenção de
taxas de licença de ruído para realização de Bailes, dias 02 a 05/03 e 13 a 14/04/2019. –
Ratificação Proc.º n.º 12-2019/25

Outras Deliberações:





15. Aprovação da minuta do acordo extrajudicial entre CMS e BCP - Ratificação
16. Carnaval Santarém dois mil e dezanove – Adenda à atribuição de apoios financeiros Ratificação
17. Associação Scalabitana de Proteção de Animais (ASPA) – Atribuição de subsídio para
obras de reparação e conservação das instalações
18. Encharc’a Vela - Associação - Atribuição de apoio financeiro para realização obras na
sua sede

Relações Institucionais:




19. Alteração ao protocolo entre a ASPA - Associação Scalabitana de Proteção de Animais e
o Município de Santarém
20. Retificação à Adenda aos Protocolos com Corpos de Bombeiros Voluntários do
Concelho de Santarém - Cláusula segunda
21. Subscrição do protocolo “Municípios Solidários com as Vítimas de Violência
Doméstica”, celebrado entre a ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses e
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, em cinco de fevereiro de dois mil e
dezanove

Taxas e Licenças:




22. Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA - Pedido de isenção de taxas de ocupação
do espaço público com a realização do "Carnaval dois mil e dezanove"
23. Afonso Barreiro e Melo Limitada – Devolução de valor referente a tarifa de resíduos
sólidos urbanos
24. Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA – Pedido de isenção de taxas de ocupação
do espaço público no Campo Emílio Infante da Câmara com a realização das Festas de São
José

Ação Social e Saúde:







25. Habitação Social - Largo Zeferino Sarmento, número três, rés-do-chão direito Proposta de suspensão de emissão da renda até à data de conclusão da obra
26. Transferência de titularidade de contrato de arrendamento da habitação sita no
primeiro andar direito, do número um, do lote H do Bairro Calouste Gulbenkian, por
falecimento do arrendatário
27. Ocupação temporária da habitação sita no primeiro andar G, do Lote número nove da
Rua Aquilino Ribeiro - Bairro Girão, em Santarém
28. Habitação Social - Pedido de apoio no pagamento de cinquenta por cento do valor da
renda mensal – Processo número quatro/dois mil e dezanove
29. Proposta de atualização de renda apoiada, por alteração da composição do agregado
familiar residente na habitação sita no terceiro andar esquerdo do número sessenta e sete
da Rua de São Bento, em Vale de Estacas

Trânsito, Transportes e Comunicações:






30. Trânsito - Criação de novo local de paragem de transportes públicos em Pé da Pedreira,
freguesia de Alcanede
31. Trânsito - Atribuição de lugar de estacionamento reservado a pessoas com mobilidade
reduzida na Praceta Maestro Fernando Lopes Graça
32. Trânsito - Atribuição de lugar de estacionamento reservado a pessoas com mobilidade
reduzida na Praceta Dr. Francisco Pereira Viegas
33. Trânsito - Pedido de atribuição de lugar de estacionamento reservado a pessoas com
mobilidade reduzida na Rua do Mergulhão
34. Trânsito - Atribuição de três lugares de estacionamento, para veículos afetos à
instrução, à Escola de Condução Roda

Obras Municipais:


35. Concurso público para a contratação de empreitada de “Requalificação/Alteração do
Mercado Municipal de Santarém” - Pedido de prorrogação do prazo para entrega de
caução - Ratificação

Assuntos Diversos:



36. Brochura do Núcleo Museológico do Museu Municipal de Santarém (Urbi Scallabis Centro de Interpretação) - Proposta alteração de venda para OFERTA
37. Oferta de publicações – Bolsa de Turismo de Lisboa - Ratificação

Temas para Conhecimento do Executivo Municipal:


38. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santarém - Relatório de Atividades e
Avaliação relativo ao Ano dois mil e dezoito

