Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 20-07-2020 às 15:00 horas, com a seguinte
Agenda:
Informações Prévias:
•

01. De Valsabor, S. A., apresentando pedido de informação prévia para verificação da
viabilidade de execução de um parqueamento automóvel na Rua da Cooperativa, na
freguesia de Alcanede. Proc.º n.º 08-2020/4

Certidões e Declarações:
•

02. De Custódio dos Santos Pardal, apresentando pedido de que se pronuncie sobre o
exercício do direito de preferência, na Rua Padre António Pereira, 6 - R/C Esq., na União de
Freguesias da Cidade de Santarém, deste município. Proc.º n.º 06-2020/383

Administração Autárquica:
•
•

03. Proposta de Regulamento de Utilização da Frota Automóvel Municipal
04. Relatório de Gestão Consolidado dois mil e dezanove

Relações Institucionais:
•

05. Proposta de adesão do Município de Santarém à Associação Limpeza Urbana – Parceria
para Cidades Inteligentes e Sustentáveis

Ordenamento do Território Municipal:
•

06. Proposta de Metodologia para a Certificação e Criação de uma BD de Caminhos
Públicos

Educação:
•

07. Ação social escolar no primeiro ciclo do ensino básico - Estimativa de subsídio para
visitas de estudo - Ano letivo dois mil e vinte/dois mil e vinte e um

Taxas e Licenças:
•

08. Processo número dezassete/dois mil e dezanove/sessenta e um relativo a publicidade anúncios luminosos - Devolução de valor

Ação Social e Saúde:
•

09. Pedido de apoio no 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 8/2020

•

•

•

10. Pedido de apoio no 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 13/2020
11. Pedido de apoio no pagamento de 50% do valor da renda pelo período de 6meses, no
âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídio ao Arrendamento a Estratos
Sociais Desfavorecidos - Processo Atendimento 16/2020
12. Processo MGD (Mydoc Win - Gestão documental) 2020/650.10.105/29 - Proposta de
atualização do agregado familiar e revisão do valor da renda

Trânsito, Transportes e Comunicações:
•

•
•

13. Trânsito - Adega Cooperativa de Almeirim - Pedido de autorização para passagem de
veículos agrícolas pelo interior da Ribeira de Santarém, no período entre três de agosto e
trinta de setembro de dois mil e vinte
14. Trânsito - Pedido de atribuição de lugar de estacionamento reservado a pessoas com
mobilidade reduzida na Avenida Vinte e Cinco de Abril
15. Trânsito - Proposta de implementação de estacionamento reservado a pessoas com
mobilidade reduzida na praceta Albertino Henriques Barata

Proteção Civil e Segurança:
•

16. Aprovação do Regulamento do Serviço Municipal de Proteção Civil de Santarém

Obras Municipais:
•

•
•

•

•

•

17. Proposta de adjudicação para a contratação de empreitada de "Reforço estrutural
integrado de paredes e fundações no Mercado Municipal" - Processo número trinta e umCM-P/dois mil e vinte CPE - Ratificação
18. Proposta de adjudicação para a contratação de empreitada de “Estabilização da igreja
de Santa Iria da Ribeira de Santarém” – P20-20 - Processo n.º 038-CM-P/2020 CPE
19. Proposta de não adjudicação de contratação da Empreitada de "Requalificação do
Largo da Alcáçova, em Santarém". Processo número quarenta e quatro-CM-P/dois mil e
vinte CPE - Ratificação
20. Contratação de empreitada de "Requalificação do Largo de Alcáçova, em Santarém" Portugal dois mil e vinte - Aprovação da alteração do projeto de execução (preço base) e
autorização para a contratação da empreitada
21. Proposta de escolha do procedimento de concurso público para a contratação da
empreitada para "Requalificação do Largo da Alcáçova, em Santarém - Processo número
sessenta e três-CM-P/dois mil e vinte CPE
22. Proposta de adjudicação para a contratação de empreitada de “Qualificação da
Avenida António dos Santos e Ruas Adjacentes” - Processo número quarenta e cinco-CMP/dois mil e vinte CPE

Aquisição de Bens ou Serviços:
•

•
•

23. Revogação das Decisões de Contratar - Concurso Público número dois/dois mil e
vinte/CCE para a celebração de Acordo Quadro para Aquisição de Refeições Escolares
(almoços, lanches e pequenos almoços) - Ratificação
24. Adesão ao Concurso Público número quatro/dois mil e vinte/CCE para Aquisição de
Refeições Escolares (Almoços, Lanches e Pequenos-Almoços) - CCE da CIMLT - Ratificação
25. Proposta escolha proced. conc.público, c/pub. internacional p/contratação serv.
Recolha indiferenciada de RU, Manutenção, (...) nas 17 Freg. rurais do concelho Str e
Recolha de RCD e Recolhas especiais de Resíduos nas 18 Freg.

Recursos Humanos:
•

26. Abertura de Procedimentos Concursais

