Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 18-05-2020 às 15h00, com a seguinte Agenda:
Outras Deliberações:
•
•
•

01. Apoio financeiro extraordinário ao MAC – Moçarria Aventura Clube para realização de
obras na sua sede social
02. Proposta de subsídio extraordinário às Associações Humanitárias Bombeiros
Voluntários do Concelho de Santarém – COVID-19
03. Proposta oitenta e seis/P/dois mil e vinte, de onze do corrente mês de Apoios
financeiros às Freguesias

Administração Autárquica:
•

04. Proposta 85/P/2020 - Contrato Interadministrativo Específico de Delegação de
Competências entre o Município de Santarém e a UF de Azoia de Cima e Tremês, referente
à obra de Alargamento da faixa de rodagem da EM 594-3 (troço)

Relações Institucionais:
•

05. Nomeação de representante do Município para integrar a lista candidata às eleições
para os membros dos órgãos sociais do CNEMA, S.A., triénio 2020-2022

Património Municipal:
•

06. Autos de Cedência de Equipamentos aos Agrupamentos de Escolas - Pack Escola
Remota

Taxas e Licenças:
•
•
•

07. Anulação de valores em dívida relativos a diversas Associações
08. Anulação de faturas em dívida empresas encerradas e/ou com processo de dissolução
(anos de 2004, 2009, 2010 e 2013)
09. Grupo Futsal de Achete - Anulação de valores em dívida referentes ao ano de dois mil e
catorze

Ação Social e Saúde:
•
•
•

10. Programa ABEM: Rede Solidária do Medicamento - Alargamento da resposta e
Renovação do protocolo
11. Rendas em regime do arrendamento apoiado - indemnização em caso de mora
12. Pedido de Apoio Pagamento de 50% do valor da renda pelo período de 6 meses Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídio ao Arrendamento a Estratos Sociais
Desfavorecidos – Processo Atendimento n.º14/2020

Trânsito, Transportes e Comunicações:

•
•

•

13. Trânsito - Proposta de sinalização de trânsito afeta ao projeto de “Qualificação da
Praça Oliveira Marreca, Ribeira de Santarém”
14. Trânsito - Caso Pensado, Limitada (Meu Super) - Pedido de alteração da localização do
lugar reservado a operações de cargas e descargas na Rua E mundo Oliveira, número doze
A, freguesia de Vale de Santarém
15. Trânsito - Proposta de sinalização de trânsito afeta ao projeto de “Qualificação do
espaço exterior existente na traseira da Praceta Bento de Jesus Caraça – Marvila,
Santarém”

Proteção Civil e Segurança:
•

•

•

•

•

•

16. Decathlon Portugal - Pedido de abertura de loja, no âmbito da Resolução do Conselho
de Ministros 33-C/2020, de 30/04, que estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19
17. Centroxogo - Pedido de abertura de loja, no âmbito da Resolução do Conselho de
Ministros 33-C/2020, de 30 de abril, que estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19
18. JOM, Limitada - Pedido de abertura de loja, no âmbito da Resolução do Conselho de
Ministros 33-C/2020, de 30 de abril, que estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID 19
19. Móveis Alviela – Pedido de abertura de loja, no âmbito da Resolução do Conselho de
Ministros 33-C/2020, de 30/04, que estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19
20. Modalfa - Pedido de abertura de loja, no âmbito da Resolução do Conselho de
Ministros 33-C/2020, de 30 de abril, que estabelece uma estratégia de levantamento de
medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19
21. STARA - Lojas de Calçado - Pedido de abertura de loja, no âmbito da Resolução do
Conselho de Ministros33-C/2020, de 30 de abril, que estabelece uma estratégia de
levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença
COVID 19

Obras Municipais:
•

•

•

•
•

•
•

•

22. Concurso público para a contratação de empreitada de “Reabilitação dos edifícios do
Bairro Calouste Gulbenkian - Alfange” – P2020 - Processo 023-CM-P/2020 CPE – Ata da
reunião n.º 1do júri – Esclarecimentos, erros e omissões - Ratificação
23. Concurso público para a contratação de empreitada de “Reabilitação dos edifícios do
Bairro Calouste Gulbenkian - Alfange” – P2020 – Processo 023-CM-P/2020 CPE – Ata da
reunião n.º 2 do júri - Prorrogação do prazo de entrega das propostas - Ratificação
24. Concurso público para a contratação de empreitada de “Reforço estrutural integrado
de paredes e fundações no Mercado Municipal” – Ata da reunião n.º 1 do júri - Processo
031-CM-P/2020 CPE – Esclarecimentos, erros e omissões - Ratificação
25. Proposta de aprovação do Projeto de execução “Requalificação do Largo da Alcáçova,
em Santarém” – Portugal dois mil e vinte
26. Proposta de escolha do procedimento de concurso público para a contratação da
empreitada para "Requalificação do Largo da Alcáçova, em Santarém" Processo número
quarenta e quatro-CM-P/dois mil e vinte CPE
27. Proposta de aprovação do projeto de execução de “Qualificação da Avenida António
dos Santos e ruas Adjacentes” – Portugal dois mil e vinte
28. Proposta de Escolha do Procedimento de Concurso Público para a Contratação de
Empreitada de “Qualificação da Avenida António dos Santos e Ruas Adjacentes”. Processo
n.º 045-CM-P/ 2020 CPE
29. Empreitada "Projeto Global de Estabilização das Encostas de Santarém" - Reposição do
terceiro pedido de equilíbrio financeiro

Recursos Humanos:
•

30. Proposta oitenta e quatro/P/dois mil e vinte, de vinte e sete de abril - Abertura de
Procedimentos concursais e recurso à reserva de recrutamento

Assuntos Diversos:
•

31. Ofertas do Município de Santarém

Temas para Conhecimento do Executivo Municipal:
•

•

•

•

•

•

•

32. Of. 36, de 06/05/2020, da AMS dando conhecimento que na sessão de 30/04/2020, a
“Proposta de medidas extraordinárias de apoio às famílias e empresas do Concelho de
Santarém – Ratificação” foi aprovada por unanimidade.
33. Of. 37, de 06/05/2020, da AMS dando conhec. que na sessão de 30/04/2020, a
“Proposta de apoio extra.às JFs do concelho p/combate à sit. epidemiológica provocada
pelo coronavírus SARS-COV-2 e da doença COVID 19 – Ratificação” foi aprovada por
unanimidade.
34. Of. 38, de 06/05/2020, da AMS dando conh. que na sessão de 30/04/2020, a “Prop.
contrato interadministrativo específ. deleg. competências entre o Município Str e a Freg.
Abrã - reabilitação/ampliação da EB Abrã (telheiro e anexo) foi aprovada p/maioria
35. Of. 39, de 06/05/2020, da AMS dando conhecimento que na sessão de 30/04/2020, o
“Plano de transportes escolares para o ano letivo de 2020-2021 - Autorização prévia para
abertura do procedimento” foi aprovada por unanimidade.
36. Of. 40, de 06/05/2020, da AMS dando conhecimento que na sessão de 30/04/2020, a
“Proposta de revisão 2 ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de
Santarém de dois mil e vinte – Ratificação” foi aprovada por maioria.
37. Of. 41, de 06/05/2020, da AMS dando conhecimento que na sessão de 30/04/2020, a
“Proposta de adenda ao contrato-programa entre o Município de Santarém e a Viver
Santarém, para 2020 – Ratificação” foi aprovada por maioria.
38. Inf. 9719, de 11/05/2020 da DJ, remetendo para conhecimento a ata da reunião n.º 3
do júri do concurso público para a contratação de empreitada de "Reabilitação dos
edifícios do Bairro Calouste Gulbenkian - Alfange" – P2020 - Processo 23-CM-P/2020 CPE.

