Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 17-06-2020 às
18h00, com a seguinte Agenda:
Finanças Locais:
•
•
•
•
•

01. Relatório de Gestão e Prestação de Contas de dois mil e
dezanove, da Câmara Municipal de Santarém
02. Proposta de aplicação do resultado líquido de dois mil e
dezanove
03. Balanço Social do Município de Santarém referente ao ano
de dois mil e dezanove
04. Proposta de revisão número quatro ao Orçamento e às
Grandes Opções do Plano de dois mil e vinte
05. Proposta de autorização para apresentação de Candidatura
para a Contração de Empréstimos de Médio e Longo Prazo à
Linha BEI (Banco Europeu do investimento) Portugal dois mil e
vinte Autarquias

Relações Institucionais:
•

06. Protocolo de cedência de espaço do antigo artesanato, sito
no Campo Emílio Infante da Câmara a celebrar entre o
Município de Santarém e a Associação Académica de Santarém

Empresas Municipais e Intermunicipais:
•

•

07. Proposta número noventa e dois/P, de quinze de junho Ocupação máxima das piscinas ao ar livre do Complexo
Aquático de Santarém
08. Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) Contrapartida do Município de Santarém em dois mil e vinte
para aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos
Transportes Públicos (Part)

Educação:
•

09. Encargos com transporte de alunos do primeiro ciclo do
ensino básico para o refeitório escolar para o Ano Letivo de dois
mil e vinte/dois mil e vinte e um – União de Freguesias Azoia
de Cima e Tremês

•

10. Constituição do Conselho Municipal de Educação Substituição de representantes

Taxas e Licenças:
•

•
•

11. União das freguesias de Romeira e Várzea – Pedido de
isenção de taxas de ocupação de espaço público com a
realização de uma Missa Campal Noturna
12. Proposta de revogação de licença relativa ao processo de
publicidade número dezassete – dois mil e dois/sessenta e nove
13. A.S. - Empresa Águas de Santarém - EM, SA - Pedido de
isenção de taxas pela emissão de certidões de ata - Ratificação

Ação Social e Saúde:
•

•

•

•

14. Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social4G (CLDS-4G) - Nomeação da Coordenadora Técnica do Projeto
aCrescer (APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos
do Cidadão com Deficiência Mental)
15. Pedido de apoio pagamento de cinquenta por cento do valor
da renda pelo período de seis meses, no âmbito do
Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídio ao
Arrendamento a Estratos Sociais Desfavorecidos – Processo
Atendimento 19/2011
16. Apoio financeiro excecional à Associação para o
Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém no âmbito
do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas
(POAPMC) - Ratificação
17. Pedido de apoio no pagamento de 50% do valor da renda
pelo período de seis meses, no âmbito do Regulamento
Municipal de Atribuição de Subsídio ao Arrendamento a Estratos
Sociais Desfavorecidos – Processo de Atendimento 3_2013

Trânsito, Transportes e Comunicações:
•
•

18. Trânsito - Reforço sinalização Rua do Moderno, cruzamento
com a estrada nacional cento e catorze, no Grainho
19. Trânsito - Implementação de sinalização de perigo, na
Estrada Municipal quinhentos e oitenta e sete – Calçada da
Fonte da Junqueira - Ratificação

Obras Municipais:
•

20. “Reposição do Equilíbrio Financeiro da Empreitada de
“Projeto Global de Estabilização das Encostas de Santarém –
Primeira fase”" – Aprovação da minuta do contrato a celebrar
com a empresa Ancorpor-Geotecnia e Fundações, Limitada

•

•

•

21. Proposta de adjudicação para a contratação de empreitada
de “Reabilitação dos edifícios do Bairro Calouste Gulbenkian Alfange” – Portugal dois mil e vinte - Processo número vinte e
três-CM-P/dois mil e vinte CPE
22. Concurso público para a contratação de empreitada de
"Estabilização da Igreja de Santa Iria da Ribeira de Santarém" Portugal dois mil e vinte - Processo número trinta e oito-CMP/dois mil e vinte CPE - Ata da reunião número três do júri Ratificação
23. Empreitada de Requalificação do Largo da Alcáçova, em
Santarém - Ata da reunião número um do júri –
Esclarecimentos, Erros e Omissões - Processo número quarenta
e quatro-CM-P/dois mil e vinte CPE - Ratificação

Aquisição de Bens ou Serviços:
•

24. Prorrogação de prazo no procedimento do Concurso Público
número dois/dois mil e vinte/CCE para Aquisição de Refeições
Escolares (Almoços, Lanches e Pequenos-Almoços) - Central de
Compras Eletrónicas da CIMLT - Ratificação

Assuntos Diversos:
•

•

•

25. C.A.S. - Centro de Apoio Social do Pessoal da Câmara
Municipal e Serviços Municipalizados de Santarém – Doação de
material usado
26. Proposta número noventa/P/dois mil e vinte, de quinze de
junho - Apoios Financeiros às Freguesias - Freguesia de Arneiro
das Milhariças
27. Proposta número noventa e um/P/dois mil e vinte, de
quinze de junho - Apoios Financeiros às Freguesias (obras
municipais) – Freguesia do Vale de Santarém

Temas para Conhecimento do Executivo Municipal:
•

28. Ofício da empresa municipal A.S. - Empresa Águas de
Santarém - EM, SA remetendo para conhecimento do Executivo
Municipal o Relatório de Acompanhamento do Revisor Oficial de
Contas referente ao primeiro Trimestre de dois mil e vinte.

