Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 03-05-2021 às 15h00, com a seguinte Agenda:
Certidões e Declarações:
•

•

•

01. De Santa Casa da Misericórdia de Pernes, solicitando a isenção do pagamento das taxas
de pedido de emissão de certidão do imóvel na Rua Heróis do Ultramar, n.º 2, Pernes.
Proc.º n.º 06-2021/315
02. De Santa Casa da Misericórdia de Pernes, solicitando a isenção do pagamento das taxas
inerentes de pedido de emissão de certidão, do imóvel sito na Rua Heróis do Ultramar, n.ºs
4 e 4A, Pernes. Proc.º n.º 06-2021/317
03. De Pedro Miguel Carreira Santos, apresentando pedido de pronuncia sobre o exercício
do direito de preferência, referente à fração “F”, destinada a habitação, na Rua Lourenço
de Almeida, n.º 1 – 2º Esq., Santarém. Proc.º n.º 06-2021/290

Outras Deliberações:
•
•

•
•

04. Anulação de apoio atribuído ao Grupo Juvenil de Danças e Cantares Ribatejanos na
reunião do Executivo Municipal de quinze de junho de dois mil e nove
05. Apoio ao XI Torneio de Futebol de Onze de Veteranos da Associação “Os Amigos da
Bola os Calduças” – Anulação da deliberação do Executivo Municipal de catorze de junho
de dois mil e catorze
06. Grupo Cultural e Etnográfico de Alcanhões - Pedido de apoio para aquisição de
autocarro
07. Proposta para atribuição de apoio financeiro à FNAJ – Federação Nacional de
Associações Juvenis para a organização da “Cimeira do futuro I Associativismo e
Juventude”

Desenvolvimento Económico:
•

08. Candidatura ao Programa “Via Expresso Investidor” – Proposta de atribuição de
benefícios do Programa - Empreendimento Casais da Charruada

Educação:
•

09. Ação Social Escolar primeiro ciclo do ensino básico/Atribuição de Subsídios para Visitas
de Estudo - Ano Letivo dois mil e vinte e um/dois mil e vinte e dois (Estimativa)

Taxas e Licenças:
•
•

10. Feira Bimensal – Desistência Lugar T trinta
11. Feira Bimensal – Desistência Lugar D um

Cultura, Desporto e Tempos Livres:
•

12. Proposta da Apoio e Financiamento ao Associativismo Desportivo, para a época dois
mil e vinte-dois mil e vinte e um

Ação Social e Saúde:
•

•

•

13. Pedido de apoio no pagamento de cinquenta por cento do valor da renda mensal pelo
prazo de seis meses (mais seis meses) - Processo de atendimento onze/dois mil e vinte e
um
14. Pedido de apoio no pagamento de cinquenta por cento do valor da renda mensal pelo
prazo de seis meses (mais seis meses) - Processo de atendimento doze/dois mil e vinte e
um
15. Pedido de apoio no pagamento de cinquenta por cento do valor da renda mensal pelo
prazo de seis meses (mais seis meses) - Processo de atendimento treze/dois mil e vinte e
um

Trânsito, Transportes e Comunicações:
•

16. Trânsito - Pedido de cessação de lugar de estacionamento reservado na Rua Adelaide
Félix, em Santarém

Temas para Conhecimento do Executivo Municipal:
•

17. Implementação do I Plano Municipal de Ação Para a Prevenção e o Combate à
Violência Contra Mulheres e à Violência, da Câmara Municipal de Santarém (2018/2021) Biénio 2019/2020

