Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 08-04-2019 às 15h00, com a seguinte Agenda:
Loteamentos e Obras Particulares - Diversos:


01. De Lar de Santo António da Cidade de Santarém, com pedido de isenção de taxas e
proposta de devolução das taxas cobradas indevidamente inerentes à emissão da
autorização de utilização, de imóvel sito em Santarém. Proc.º n.º 35-2016/218

Certidões e Declarações:


02. De Henriva - Investimentos Imobiliários, Lda., com pedido de isenção de IMI e IMT, nos
termos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, de prédio na Avenida António dos Santos, 5 e
Travessa do Postigo de Santo Estevão, 19 em Santarém. Proc. 06-2017/199

Finanças Locais:




03. Revisão e atualização do estudo prévio de reabilitação estrutural da Igreja de Santa Iria
da Ribeira de Santarém
04. Relatório de Gestão e Prestação de Contas do ano de dois mil e dezoito do Município
de Santarém
05. Proposta de aplicação do resultado líquido de dois mil e dezoito

Relações Institucionais:





06. Projeto Escola Segura – Proposta de celebração de um contrato de colaboração com a
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) no âmbito do setor público
07. 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
de dois mil e dezoito
08. Protocolo de colaboração a celebrar entre o ISCAD e o Município de Santarém, no
âmbito da Educação e Formação de Recursos Humanos/Quadros Superiores para a
Administração Pública, com vantagens para ambos os parceiros

Património Municipal:


09. Avaliações do Património Móvel do Município - Relatórios de Avaliação números vinte
e quatro a trinta e quatro de dois mil e dezoito e um a cinco de dois mil e dezanove

Taxas e Licenças:




10. Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA - Pedido de isenção de taxas pela emissão
de certidão de ata referente à proposta cinquenta e um/P/dois mil e dezanove, aprovada
na reunião do Executivo Municipal realizada em vinte e cinco do mês findo
11. Hospital Distrital de Santarém – Pedido de isenção de taxas de ocupação do espaço
público, no Jardim da República, com atividades integradas na Comemoração Dia Nacional
do Doente com AVC (acidente vascular cerebral)








12. Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA - Pedido de isenção de taxas pela emissão
de certidão de ata referente à proposta cinquenta/P/dois mil e dezanove, aprovada na
reunião do Executivo Municipal realizada em vinte e cinco do mês findo
13. União das freguesias de Romeira e Várzea - Pedido de isenção de taxas de realização de
prova desportiva na Romeira - III Raid BTT
14. Anulação da fatura número 20080277, de um de agosto de dois mil e oito referente à
venda de baterias para reciclagem
15. Anulação da fatura número 20031430, de oito de outubro de dois mil e três referente a
despesa com danos causados em equipamentos dos Bombeiros Municipais de Santarém
16. Citrotejo - Comércio e Serviços Automóvel, SA - Anulação de valores em dívida relativos
a resíduos sólidos urbanos, referentes aos meses de novembro de dois mil e três a junho
de dois mil e quatro

Cultura, Desporto e Tempos Livres:


17. PAS Férias da Páscoa dois mil e dezanove – integração de dezoito crianças das
instituições com respostas sociais de lar de infância e juventude e centro de acolhimento

Obras Municipais:


18. Proposta de adjudicação para a contratação de empreitada de Reabilitação dos diques
de Ómnias e do Rebentão

Recursos Humanos:



19. Processo disciplinar – Trabalhador número cento e cinquenta e quatro
20. Balanço Social dois mil e dezoito

Assuntos Diversos:


21. Doação de bens móveis ao Município pelo senhor Homero da Costa Soeiro

