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Ordem de trabalhos da Reunião Ordinária de 7 de janeiro de 2019
Mandato 2017-2021

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES
LOTEAMENTOS
01 - De Consulteam, Consultores de Gestão, Lda, para aprovação das telas finais do
loteamento situado no Casal de S. Domingos, na União das Freguesias da Cidade de
Santarém, deste Município,
Proc.º n.º 02-2001/16.

CERTIDÕES E DECLARAÇÕES
02 - De Piedade Maria Duarte Oliveira Garcia, apresentando pedido de certidão, referente
ao uso do direito de preferência pela Câmara Municipal de Santarém na transmissão a título
oneroso de prédio sito na Praceta Prof. Dr. Francisco Luz Rebelo Gonçalves, nº 12, na
União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município.
Proc.º n.º 06-2018/782

LICENCIAMENTOS DIVERSOS
03 - De Centro de Cultura, Recreativo Típico Regional D. Fernando, apresentando pedido de
isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Festa em Honra
de Nossa Senhora da Aracela, na Rua Raimundo Duarte - D. Fernando, Achete, nos dias 01
a 03 de janeiro de 2019. - Ratificação do despacho do Sr. Presidente.
Proc.º n.º 12-2018/195

04 - De Centro de Cultura, Recreativo Típico Regional D. Fernando, apresentando pedido de
isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Baile de
Carnaval, na Rua Raimundo Duarte - D. Fernando, Achete, nos dias 02 a 05 de março de
2019.
Proc.º n.º 12-2018/196
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05 - De Centro Cultural e Recreativo Arneirense, apresentando pedido de isenção de taxas
referente ao pedido de licença de ruído para realização de Festa Anual em Honra do Mártir
São Sebastião, na Praça 20 de Janeiro, Arneiro das Milhariças, nos dias 18 a 21 de janeiro
de 2019.
Proc.º n.º 12-2018/199

06 - De Centro de Convívio, Cultura e Desporto de Fonte da Pedra, apresentando pedido de
isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de festa popular,
na Rua Vale das Hortas, Casais do Monte Gordo, Achete, nos dias 11 a 13 de janeiro e 15
de janeiro de 2019.
Proc.º n.º 12-2018/200
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OUTRAS DELIBERAÇÕES
07 - Seguros de acidentes pessoais - Bombeiros Voluntários do Concelho

08 - Associação Cultural e Recreativa de Abrã - Proposta atribuição de apoio financeiro
para realização obras na sua sede

09 - Cabimento previsional, referente à deposição e taxa de gestão de resíduos sólidos
urbanos - Reforço de verba

10 - Regulamento e constituição de fundos de maneio para o ano de dois mil e dezanove

11 - Cabimento previsional, referente ao consumo de água para o ano de dois mil e
dezanove

12 - Encargos com resíduos sólidos urbanos em dois mil e dezanove
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13 - Nomeação de representante para a Comissão Consultiva da Revisão do Plano Diretor
Municipal da Almeirim

14 - Proposta de cedência da fração do Lote quatro, cave, em Vale de Estacas para
instalação de projeto do Lar Evangélico Nova Esperança

15 - Rotary Clube de Santarém - Cedência de bens a título gratuito para a sua sede

16 - Freguesia de Almoster - Cedência de bens para equipar sala da Assembleia de
Freguesia

17 - Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA - Aditamento ao Contrato Programa de
dois mil e dezoito

18 - Refeições Escolares - Perdão de dívidas
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19 - Processos de execução fiscal - Executados em dissolução

20 - Alertiguarias Unipessoal, Limitada - Extinção processo execução fiscal e anulação dos
valores em dívida

21 - Estabelecimento de bebidas "Café Cervejaria O Careca" - Restrição do horário de
funcionamento

22 - Restaurante "Mal Cozinhado" - Campo Emílio Infante da Câmara - Anulação de valores
em dívida

23 - Centro Social da Freguesia de Moçarria - Pedido de isenção do pagamento da
formação em evacuação e primeira intervenção em incêndios

24 - Feira Bimensal - Pedido de anulação de dívida
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25 - Junta de Freguesia do Arneiro das Milhariças - Pedido de isenção de taxas de
realização de provas desportivas referente à Taça X-TROPHY (Resistência TT)

26 - Proposta de anulação de Apoio Financeiro do PAAAC à Fundação Passos Canavarro
para o "III Festival de Piano da Alcáçova de Santarém"

27 - Teatro Sá da Bandeira - Programação do primeiro trimestre de dois mil e dezanove Preço dos Bilhetes

28 - Proposta de integração de quatro crianças do Centro de Acolhimento, no Programa do
Município "PAS-FÉRIAS" - Ratificação

29 - Proposta de anulação de rendas de habitação em débito ao tesoureiro já prescritas
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30 - Transferência habitacional do arrendatário residente no número um do Lote F, do
Bairro Calouste Gulbenkian, em Alfange, para o primeiro andar do número nove, do Largo
do Mayer, em Santa Iria da Ribeira de Santarém

31 - Atualização das rendas para dois mil e dezanove - Regime do Arrendamento Apoiado

32 - Transferência Agregado Familiar residente no número sessenta e nove, primeiro andar
frente, na Rua de São Bento, em Vale de Estacas, para o número cinquenta e seis da Rua
Cinco de Outubro, na Romeira, União das freguesias de Romeira e Várzea

33 - Pedido de apoio no pagamento de cinquenta por cento do valor da renda mensal Processo interno número trinta e oito/dois mil e dezoito

34 - Cidadãos Refugiados - Reavaliação dos apoios concedidos pelo Município - Ratificação

35 - Trânsito - Proposta de implementação de medidas de acessibilidade para pessoas com
mobilidade reduzida de acesso ao equipamento escola dos segundo e terceiro ciclos do
ensino básico Dom João II
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36 - Trânsito - Pedido de lugar para estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida,
na Avenida António dos Santos

37 - Adenda aos protocolos celebrados com os Bombeiros Voluntários do Concelho de
Santarém

38 - Proposta de escolha do procedimento de ajuste direto para Aquisição de Combustíveis
Rodoviários através de Cartão Eletrónico de abastecimento no âmbito do Acordo Quadro da
Central de Compras Electrónicas - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CCECIMLT) celebrado na sequência do Concurso Público número três/dois mil e dezoito/CCE

39 - Oferta de material do Município - Ratificação

40 - Aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa - Ratificação
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41 - Processo Disciplinar - Trabalhador número mil cento e setenta e quatro (APRECIAÇÃO
EM PRIVADO)
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TEMAS PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
* RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
42 - Ofício número cento e sessenta e dois, de dez do mês findo, da Assembleia Municipal
de Santarém, dando conhecimento que a Proposta "Campo Emílio Infante da Câmara Antecipar o futuro", foi aprovada, por unanimidade, na sessão extraordinária realizada em
dezanove de outubro de dois mil e dezoito.

43 - Ofício número cento e sessenta e nove, de vinte e um do mês findo, da Assembleia
Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta "Orçamento, Grandes Opções
do Plano e Mapa de Pessoal do Município de Santarém para dois mil e dezanove", foi
aprovada, por maioria, na sessão ordinária realizada em dezanove de dezembro de dois mil
e dezoito.

44 - Ofício número cento e setenta, de vinte e um do mês findo, da Assembleia Municipal
de Santarém, dando conhecimento que a Proposta "Autorização prévia para assunção de
compromissos plurianuais durante o ano de dois mil e dezanove", foi aprovada, por maioria,
na sessão ordinária realizada em dezanove de dezembro de dois mil e dezoito.

45 - Ofício número cento e setenta e um, de vinte e um do mês findo, da Assembleia
Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta "Contrato programa a celebrar
entre a Câmara Municipal de Santarém e Viver Santarém, EM, SA, para dois mil e
dezanove", foi aprovada, por maioria, na sessão ordinária realizada em dezanove de
dezembro de dois mil e dezoito.
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46 - Ofício número cento e setenta e dois, de vinte e um do mês findo, da Assembleia
Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta "Concursos internos de acesso
geral para um subchefe da carreira de bombeiro e sete postos de trabalho de bombeiros de
primeira classe", foi aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária realizada em dezanove
de dezembro de dois mil e dezoito.

47 - Ofício número cento e setenta e três, de vinte e um do mês findo, da Assembleia
Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta "Tabela de Taxas para dois mil
e dezanove", foi aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária realizada em dezanove de
dezembro de dois mil e dezoito.

48 - Ofício número cento e setenta e quatro, de vinte e um do mês findo, da Assembleia
Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta "Incentivo de taxas Ocupação da via ou espaço público com esplanadas abertas ou fechadas", foi aprovada, por
unanimidade, na sessão ordinária realizada em dezanove de dezembro de dois mil e
dezoito.

49 - Ofício número cento e setenta e cinco, de vinte e um do mês findo, da Assembleia
Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta "Atualização do tarifário de
resíduos urbanos para dois mil e dezanove e anos seguintes", foi rejeitada, por maioria, na
sessão ordinária realizada em dezanove de dezembro de dois mil e dezoito.

50 - Ofício número cento e setenta e seis, de vinte e um do mês findo, da Assembleia

12

Ordem de trabalhos da Reunião Ordinária de 7 de janeiro de 2019
Mandato 2017-2021

Municipal de Santarém, dando conhecimento que a "Documentação adicional para
constituição da empresa intermunicipal RSTJ - Gestão e Tratamento De Resíduos, EIM, SA."
foi aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária realizada em dezanove de dezembro de
dois mil e dezoito.

51 - Ofício número cento e setenta e sete, de vinte e um do mês findo, da AMS, dando
conhecimento que os "Protocolos a celebrar entre a ANPC, o MS e a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcanede e a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Pernes, para constituição das Equipas de Intervenção
Permanentes-Autorização prévia de compromisso plurianual-Reforço de verbas", foram
aprovados, por unanimidade, na sessão ordinária realizada em 19/12/2018

52 - Ofício número cento e setenta e oito, de vinte e um do mês findo, da Assembleia
Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta "Apoios financeiros às
freguesias (obras municipais)", foi aprovada, por maioria, na sessão ordinária realizada em
dezanove de dezembro de dois mil e dezoito.

53 - Ofício número cento e setenta e nove, de vinte e um do mês findo, da Assembleia
Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta "Apoios financeiros às
freguesias (obras próprias)", foi aprovada, por maioria, na sessão ordinária realizada em
dezanove de dezembro de dois mil e dezoito.

54 - Ofício número cento e oitenta, de vinte e um do mês findo, da Assembleia Municipal
de Santarém, dando conhecimento que a Proposta "Apoio financeiro à Junta Freguesia
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Pernes para realização do "Festival do Azeite/Feira de Pernes"", foi aprovada, por
unanimidade, na sessão ordinária realizada em dezanove de dezembro de dois mil e dezoito

55 - Ofício número cento e oitenta e um, de vinte e um do mês findo, da Assembleia
Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta "Transferências para as juntas
de freguesia - Transportes escolares dois mil e dezoito/dois mil e dezanove - Verba
definitiva", foi aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária realizada em dezanove de
dezembro de dois mil e dezoito.

56 - Ofício número cento e oitenta e dois, de vinte e um do mês findo, da Assembleia
Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta "Encargos com pessoal auxiliar
colocado pela Junta de Freguesia da Gançaria, ao abrigo do contrato interadministrativo de
delegação de competências com as juntas de freguesia - Ano letivo dois mil e dezoito/dois
mil e dezanove", foi aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária realizada em dezanove
de dezembro de dois mil e dezoito.

57 - Ofício número cento e oitenta e três, de vinte e um do mês findo, da Assembleia
Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta "Encargos com cedências de
espaços - Ano dois mil e dezoito - Retificação da deliberação da assembleia de vinte e oito
de dezembro de dois mil e dezassete", foi aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária
realizada em dezanove de dezembro de dois mil e dezoito.

58 - Ofício número cento e oitenta e quatro, de vinte e um do mês findo, da Assembleia
Municipal de Santarém, dando conhecimento que a Proposta "Encargos com cedência de
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espaços - Ano de dois mil e dezanove", foi aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária
realizada em dezanove de dezembro de dois mil e dezoito.

59 - Despacho número sessenta/P, de dois de janeiro de dois mil e dezanove - Gestão de
Recursos Humanos

60 - Relatório anual de execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os
de Corrupção e Infrações Conexas (PPRGCIC)

15

Ordem de trabalhos da Reunião Ordinária de 7 de janeiro de 2019
Mandato 2017-2021

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

nos termos do n.º 1 do art.º 49.º, do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
1 - _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2 - _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3 - _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4 - _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5 - _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6 - _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7 - _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8 - _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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