Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 20-01-2020 às 14h30, com a seguinte Agenda:
Loteamentos e Obras Particulares - Diversos:
•

01. De Calcirocha - Fabrico de Calçada, Lda., apresentando pedido de transmissão da
licença de exploração da Pedreira Vale da Maria n.º 5 (PA116), Alcanede, e em como a
exploração se encontra adaptada - Proc.º n.º 38-2008/9

Informações Prévias:
•

02. De Luís Emanuel Fonseca Correia, apresentando pedido de emissão de declaração em
como se mantêm os pressupostos de facto e de direito, prorrogando por mais 1 ano a
viabilidade de construção de um aldeamento turístico na Moçarria - Proc.º n.º 08-2017/9

Certidões e Declarações:
•

03. De Maria Fernanda Neves Prado Fernandes Ginja e outro, apresentando pedido de
certidão, referente ao uso do direito de preferência da fração, sita na Praceta Augusto Brás
Ruivo, n.º 9 – 3.º esquerdo, Santarém - Proc.º n.º 06-2019/886

Licenciamentos diversos:
•

•

04. De Centro Cultural e Recreativo de Aldeia da Ribeira, apresentando pedido de isenção
de taxas referente ao pedido de licença especial de ruído para realização de festa em
Aldeia da Ribeira, Alcanede, nos dias 24 a 27-01-2020 - Proc.º n.º 12-2020/3
05. De Centro Cultural e Recreativo Arneirense, apresentando pedido de isenção de taxas
referente ao pedido de licença especial de ruído para realização de Festa no Arneiro das
Milhariças, nos dias 17 a 21-01-2020. – Ratificação - Proc.º n.º 12-2020/4

Outras Deliberações:
•

06. Apoio em espécie requerido pela empresa municipal Viver Santarém, EM, SA, relativo à
cedência de transporte c/ motorista

•

07. Apoio em espécie requerido pelo CAS - Centro de Apoio Social dos trabalhadores do
Município de Santarém, relativo à cedência de transporte c/ motorista
08. Retificação da escritura pública referente ao prédio urbano nº 1 em Salmeirim

•

Finanças Locais:
•
•
•
•

09. Encargos com resíduos sólidos urbanos em 2020
10. Aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa relativo ao exercício económico de 2019 Ratificação
11. Regulamento e constituição de fundos de Maneio para o ano de 2020
12. Aumento extraordinário de Fundos Disponíveis

•
•

13. Revisão nº 1 ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2020
14. Cabimento previsional referente ao consumo de água para o ano de 2020

Regulamentos:
•

15. Regulamento Municipal de Proteção Civil - Alteração ao Regulamento nº 502/2011 Diário da República, 2ª série - nº 161, de 23/08

Património Municipal:
•

16. Cedência precária de bens ao Rancho Folclórico do Verdelho

Educação:

•

17. Anulação de apoio financeiro atribuído ao SARTIM - Associação Desportiva para a
realização da 3ª Maratona BTT - Trilho Mazarros

Taxas e Licenças:
•
•

18. Feira bimensal - Caducidade do direito de ocupação do lugar A 29 e anulação de
valores em dívida
19. Anulação da fatura nº 002/3447/2016 emitida pelo posto emissor 20 - Refeitório

Cultura, Desporto e Tempos Livres:
•

20. Proposta de Apoio Financeiro ao abrigo do PAAAC (Associativismo Cultural) e
publicação de edital para abertura de Candidatura em 2020

Ação Social e Saúde:
•
•
•

21. Habitação Social - Rua Gonçalo Mendes da Maia, nº 13 - 2º Dtº - Revisão do valor da
renda apoiada
22. Habitação Social - Bairro Calouste Gulbenkian, nº 2 - Lote D - Devolução de valor pago
em excesso
23. Habitação Social - Atribuição de habitação social, sita na Rua de S. Bento, numero 63
r/c frente - Bairro de Vale de Estacas (novo)

Recursos Humanos:
•
•

24. Proposta de pagamento de vencimentos
25. Processo Disciplinar - Relatório Final

Temas para Conhecimento do Executivo Municipal:
•

26. Informação da Secção de Contabilidade, remetendo, as seguintes declarações,
reportadas à data de 31/12/2019: Declaração sobre compromissos plurianuais existentes;
Declaração dos pagamentos em atraso e Declaração identificativa dos recebimentos em
atraso

