Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 19-04-2021 às 15h00, com a seguinte Agenda:
Loteamentos e Obras Particulares - Diversos:
•

01. Proposta de regime de exceção na edificação de ampliação de unidade industrial, sito
na Rua Armando Marecos, em Vale de Água, Tremês, de Olitrem - Indústria de
Refrigeração, SA. Proc.º n.º 01-2018/54

Informações Prévias:
•

•

02. De ACBR - Associação Casa dos Beirões no Ribatejo, apresentando pedido de
informação prévia sobre alteração de edifício no Casal do Pereiro, Grainho, Várzea, com
aumento das áreas de implantação e de construção. Proc.º n.º 08-2020/42
03. De OGCL - Oficina Global de Construção, Lda, apresentando pedido de informação
prévia sobre a viabilidade de construção de moradia, garagem, piscina e muro, na Av. Dr.
Humberto Lopes, 5, Casal do Provedor, Santarém. Proc.º n.º 08-2021/3

Loteamentos:
•

•

04. De Ana Filipa Santos Vinagre Nunes, apresentando pedido de redução/substituição do
valor da caução por nova caução, mediante garantia bancária, na urbanização em Casal do
Provedor, Santarém. Proc.º n.º 02-1987/9
05. De Carlos Alberto Fernandes, apresentando pedido de incremento de área de
construção no lote 17, para construção de anexos, e proposta de solução similar para
outros lotes da urbanização, sita em Grainho, Várzea. Proc.º n.º 02-1999/13

Certidões e Declarações:
•

•

•

•

06. De Rosalina Lúcia Medeiros da Silva, apresentando pedido de pronuncia sobre o
exercício do direito de preferência, referente à fração “H”, destinada a habitação, na
Praceta Augusto Brás Ruivo, 9 - 2º Esq, Santarém. Proc.º n.º 06-2021/259
07. De Santa Casa da Misericórdia de Str, solicitando a isenção do valor das taxas inerentes
ao pedido de emissão de certidão de inexistência de licença de utilização, do imóvel sito
nas Escadinhas das Figueiras, n.º 5, Santarém. Proc.º n.º 06-2021/272
08. De Ana Bela da Silva Pires Catraia Serra Fernandes, apresentando pedido de pronuncia
sobre o exercício do direito de preferência, referente à habitação, na Rua Padre António
Pereira, n.º 2, 3.º Dto., Santarém. Proc.º n.º 06-2021/279
09. De Joaquim Manuel Maurício Ferreira, apresentando pedido de emparcelamento dos
prédios contíguos, artigos matriciais 24 e 25 da secção 2C, sitos em Cova das Meadas, na
União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste município. Proc.º n.º 87-2021/3

Outras Deliberações:
•
•

10. Proposta número cento e vinte e oito/P, de doze de abril de dois mil e vinte - Apoios
Financeiros às Freguesias (obras municipais)
11. Apoio financeiro extraordinário para o Clube de Desportivo Amiense para colocação de
um piso novo seu pavilhão desportivo

•
•
•

12. Proposta número cento e vinte e nove/P, de catorze de abril de dois mil e vinte Apoios Financeiros às Freguesias
13. Apoio ao Atlético Clube de Pernes para colocação de Relvado Sintético novo no Campo
de Futebol de onze do Livramento em Pernes
14. Apoio à Fábrica Igreja Paroquial de Vale Figueira - Anulação da deliberação do
Executivo Municipal de vinte e três de outubro de dois mil e seis

Finanças Locais:
•

•
•

15. Proposta de autorização da contratação de um empréstimo de médio e longo prazo
para exclusiva aplicação na construção do Pavilhão Desportivo da Escola dos segundo e
terceiro ciclos do ensino básico de Pernes
16. Proposta de autorização da contratação de um empréstimo de médio e longo para
exclusiva aplicação na Beneficiação e Requalificação de Instalações Desportivas
17. Empréstimo de Médio e Longo Prazo à Linha BEI Portugal dois mil e vinte - Autarquias Aprovação de minuta do contrato

Desenvolvimento Económico:
•
•
•

18. Campanha "Santarém Local onde Comprar é Especial" - Aditamento às Normas da
Campanha
19. Campanha "Santarém Local onde Comprar é Especial" - Reforço de verba
20. Candidatura ao Programa “Via Expresso Investidor” – Proposta de atribuição de
benefícios do Programa à empresa PORTOCANNA, SA

Empresas Municipais e Intermunicipais:
•

21. Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) Contrapartida de cada Município em 2021

Educação:
•

22. Ação Social Escolar - 1º CEB - Atribuição de subsídios para material escolar para o Ano
Letivo 2021/2022 (Estimativa)

Cultura, Desporto e Tempos Livres:
•

23. Acordos Colaboração Ranchos Folclóricos e Bandas Filarmónicas do Concelho proposta
descabimentação verbas ao abrigo do acordo de colaboração e proposta cabimentação de
verbas para atribuição de apoio extraordinário

Ação Social e Saúde:
•
•
•
•
•

24. Proposta de alteração à composição do agregado familiar e revisão da renda - Processo
MGD (Mydoc Win - Gestão documental) 2021/650.10.105/5
25. Pedido de apoio pagamento de cinquenta por cento do valor da renda por mais seis
meses - Processo Atendimento número trinta e quatro/dois mil e dezanove
26. Pedido de alteração da composição do agregado familiar e revisão do valor da renda –
Processo MGD (Mydoc Win – Gestão documental) 2021/300.50.201/18
27. Pedido de apoio pagamento de cinquenta por cento do valor da renda por mais seis
meses - Processo Atendimento número um/dois mil
28. Pedido de apoio no pagamento de 50% do valor da renda mensal - Processo interno nº
04/2021

Trânsito, Transportes e Comunicações:
•
•

29. Trânsito - Comunicação de situação de perigo estradal – Rua dezanove de março, em
Santarém
30. Pedido de atribuição de lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade
reduzida, em Amiais de Baixo

Proteção Civil e Segurança:
•

31. Regulamento do Conselho Municipal de Segurança

Obras Municipais:
•

32. Empreitada do “Projeto Global de Estabilização das Encostas de Santarém” - Reposição
do quarto pedido de equilíbrio financeiro

Aquisição de Bens ou Serviços:
•

33. Proposta de escolha do procedimento de concurso público para a contratação de
serviços da Aquisição de Apólices de Seguro Processo número 058-CM-P/2021 CPF

Assuntos Diversos:
•

34. Ofertas de material pelo Município de Santarém

Temas para Conhecimento do Executivo Municipal:
•
•
•
•

35. RESITEJO - Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo – Relatório e
contas do ano de dois mil e vinte.
36. RSTJ – Gestão e Tratamento de Resíduos, EIM, S.A. - Relatório e contas do ano de dois
mil e vinte.
37. Programa abem: Rede Solidária do Medicamento - Reunião de Acompanhamento
38. Informação número 6971, de vinte e quatro de do mês findo, da Divisão de Ação Social
e Saúde, remetendo para conhecimento o Relatório do primeiro trimestre de dois mil e
vinte e um do Programa abem - Rede Solidária do Medicamento.

