Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 21-10-2019 às 15h00, com a seguinte Agenda:
Loteamentos e Obras Particulares - Diversos:


01. De António Mário Areosa Feio Cardoso Forte, apresentando pedido de
correção/devolução do valor de taxa de apreciação pago, do pedido de autorização de
alteração de utilização, sito no Largo Dr. Ramiro Nobre, 1, Santarém. Proc.º n.º 03-2019/87

Certidões e Declarações:


02. De Mónica Sofia Madeira Bento, apresentando pedido de certidão, referente ao uso do
direito de preferência na transmissão a título oneroso de prédio sito na Prac. Defensores
da Pátria nº 3 – 3º Dto., Santarém. Proc.º n.º 06-2019/659

Licenciamentos diversos:
















03. De Centro Cultural Regional Santarém, apresentando pedido de isenção de taxas pela
emissão de licença especial de ruído para realização de Noite de Fados, na Rua Dr. Joaquim
Luis Martins, nº 16, Santarém, dia 23-11-2019. Proc.º n.º 12-2019/159
04. De Ass. Estud. Escola Superior Gestão Tecn Santarém, apresentando pedido de isenção
de taxas pela emissão de licença especial de ruído para realização de Arraial do Caloiro, em
Santarém, dias 09 e 10-10-2019. – Ratificação Proc.º n.º 12-2019/161
05. De Rancho Folclórico Vila Nova Coito, apresentando pedido de isenção de taxas pela
emissão de licença especial de ruído para realização de Baile e Espetáculo de Folclore, em
Almoster, dias 12 e 13-10-2019. – Ratificação Proc.º n.º 12-2019/162
06. De Centro Cultural Regional Santarém, apresentando pedido de isenção de taxas pela
emissão de licença especial de ruído para realização de Orquestra no Convento de S.
Francisco, Santarém, dia 18-10-2019. – Ratificação Proc.º n.º 12-2019/164
07. De FITIJ Festival Internacional Teatro Infância Juventude, apresentando pedido de
isenção de taxas pela emissão de licença especial de ruído para Instalação de Escultura
com Projeção de Vídeo, dia 14-10-2019. – Ratificação Proc.º n.º 12-2019/165
08. De FITIJ Festival Internacional Teatro Infância Juventude, apresentando pedido de
isenção de taxas pela emissão de licença especial de ruído para realização de Espetáculo,
em S. Domingos, dia 12-10-2019. – Ratificação Proc.º n.º 12-2019/167
09. De FITIJ Festival Internacional Teatro Infância Juventude, apresentando pedido de
isenção de taxas pela emissão de licença especial de ruído para realização de Espetáculo
na Praça Sá da Bandeira, dia 12-10-2019. – Ratificação Proc.º n.º 12-2019/168
10. De FITIJ Festival Internacional Teatro Infância Juventude, apresentando pedido de
isenção de taxas pela emissão de licença especial de ruído para realização de Espetáculo
em São Domingos, dia 12-10-2019. – Ratificação Proc.º n.º 12-2019/169

Outras Deliberações:


11. Santa Casa da Misericórdia de Pernes – Pedido de apoio para a realização do VII
Festival da Terceira Idade

Relações Institucionais:



12. Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Confraria da Gastronomia do Ribatejo e o
Município de Santarém para a elaboração e promoção da Carta Gastronómica do Concelho
de Santarém

Desenvolvimento Económico:


13. Proposta de atribuição de benefícios do Programa “Via Expresso Investidor” às várias
fases do projeto de implementação de um Parque de Campismo Rural/Parque Aventura,
em Casal do Garnacho, Corredoura, São Vicente do Paúl

Educação:



14. PAS Férias Verão dois mil e dezanove – Devolução de valor
15. Ação Social Escolar – Aluna da EB1 do Pereiro - Proposta de anulação de dívida
referente ao ano letivo de dois mil e treze/dois mil e catorze e de pagamento faseado de
dívida referente ao ano letivo de dois mil e dezoito/dois mil e dezanove

Taxas e Licenças:








16. Pedido de isenção de Tarifa de Resíduos Urbanos por indisponibilidade do serviço de
recolha
17. Pedido de transferência do lugar T quarenta e três para o lugar T quarenta e quatro da
feira bimensal de Santarém
18. FITIJ - Festival Internacional de Teatro e Arte para a Infância e Juventude dois mil e
dezanove – Pedido de isenção de taxas de ocupação de espaço público
19. Farpa - Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico - – Pedido de isenção de
taxas de ocupação de espaço público com a realização da “Caminhada Outdoor pela Saúde
Mental”
20. Ocupação de espaço público – Pedido de restituição de valor
21. Associação de Ciclismo de Santarém - Pedido de isenção de taxas inerentes à realização
da prova desportiva "Granfondo Santarém dois mil e dezanove"

Cultura, Desporto e Tempos Livres:


22. Proposta de atribuição de apoio financeiro extraordinário para o FITIJ – Festival
Internacional de Artes para a Infância e Juventude

Ação Social e Saúde:


23. Alteração do agregado familiar da arrendatária da habitação social sita na Av. Dom
Afonso Henriques, número um primeiro andar esquerdo, em Santarém

Trânsito, Transportes e Comunicações:



24. Proposta de aprovação da sinalização de trânsito afeta ao projeto de “Qualificação dos
acessos à escola ensino básico do primeiro ciclo do Mergulhão, Santarém”
25. Pedido de autorização para colocação do sinal de estacionamento proibido, ao abrigo
do artigo cinquenta do Código da Estrada, no portão do número quatro, situado no Largo
Ramiro Nobre, em Santarém

Obras Municipais:





26. Proposta de adjudicação para a contratação de empreitada de “Projeto de
Conservação e Beneficiação Exterior da Igreja de São João de Alporão”. Processo número
oitenta e oito-CM-P/dois mil e dezanove CPE
27. Projeto Global de Estabilização das Encostas de Santarém primeira fase – Revisão do
projeto referente ao muro de contenção a construir no topo da Encosta de Santa
Margarida

Assuntos Diversos:




28. Doação de cadeiras ao Município pela ACES –Associação Comercial, Empresarial e
Serviços dos Concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca e Santarém
29. Doação de bens ao Município pelo Modelo Continente Hipermercados, SA, no primeiro
semestre de dois mil e dezanove
30. Turnos de serviço das farmácias do concelho de Santarém para dois mil e vinte Emissão de parecer

Temas para Conhecimento do Executivo Municipal:






















31. Of. 104, de 03/10/2019, da AMS, dando conhecimento que na sessão ordinária
realizada em 27/09/2019 a proposta de revisão número três ao Orçamento e Grandes
Opções do Plano para dois mil e dezanove, foi provada por maioria.
32. Of. 105, de 03/10/2019, da AMS, dando conhecimento que na sessão ordinária,
realizada em 27/09/2019, a proposta de atribuição de despesas de representação aos
titulares dos cargos de direção intermédia de primeiro e segundo grau, foi aprovada por
maioria.
33. Of. 106, de 03/10/2019, da AMS, dando conhecimento que na sessão ordinária,
realizada em 27/09/2019, a proposta de atribuição ao Coordenador Municipal de Proteção
Civil despesas de representação, foi aprovada por unanimidade.
34. Of. 107, de 03/10/2019, da AMS, dando conhecimento que na sessão ordinária,
realizada em 27/09/2019, a proposta de recrutamento para cargos de direção intermédia
de terceiro grau, foi aprovada por unanimidade.
35. Of. 108, de 03/10/2019, da AMS, dando conhecimento que na sessão ordinária,
realizada em 27/09/2019, a proposta de acordos de colaboração com os agrupamentos de
escolas no âmbito da Educação para o ano 2019/2020 – estimativa, foi aprovada por
unanimidade.
36. Of. 109, de 03/10/2019, da AMS, dando conhecimento que na sessão ordinária,
realizada em 27/09/2019, a proposta de atribuição de apoio financeiro à freguesia de
Alcanede para a realização da ExpoAlcanede 2019, foi aprovada por unanimidade.
37. Of. 110, de 03/10/2019, da AMS, dando conhecimento que na sessão ordinária,
realizada em 27/09/2019, a proposta de delimitação das áreas reabilitação do Concelho de
Santarém, foi aprovada por unanimidade.
38. Of. 111, de 03/10/2019, da AMS, dando conhecimento que na sessão ordinária,
realizada em 27/09/2019, a proposta de realização de hasta pública para alienação de
imóveis municipais, foi aprovada por unanimidade.
39. Of. 112, de 03/10/2019, da AMS, dando conh. que na sessão ordinária, realizada em
27/09/2019, a proposta de isenção do pagamento de taxas-Mercado Municipa - referente
à instalação provisória do mesmo na casa do Campino, foi aprovada por unanimidade.
40. Of. 113, de 03/10/2019, da AMS, dando conhecimento que na sessão ordinária,
realizada em 27/09/2019, a proposta de desclassificação da Estrada Municipal 584, no
troço entre os Casais da Estrada/EN 3 (Torre do Bispo), foi aprovada por unanimidade.
41. Of. 114, de 03/10/2019, da AMS, remetendo para conhecimento da Câmara Municipal,
o Relatório do Grupo de Trabalho Canil/Gatil, aprovado por maioria, na sessão ordinária,
realizada em 27/09/2019.











42. Of. 115, de 03/10/2019, da AMS, dando conhecimento que na sessão ordinária,
realizada em 27/09/2019, a proposta de alteração da composição e substituição de
representantes do Conselho Municipal de Educação, foi aprovada por unanimidade.
43. Of. 116, de 03/10/2019, da AMS, dando conhecimento que na sessão ordinária,
realizada em 27/09/2019, a proposta apoio financeiro à Freguesia de Pernes, para a
realização do Festival do Azeite de 2019, foi aprovada por unanimidade.
44. Of. 123, de 15/10/2019, da AMS, dando conhec.que em 14/10, a proposta celebração
Contrato interadmin.específico delegação competências entre Mun. Str e a Freg. do
Arneiro das Milhariças-obra “Centro Soc. Manuel Casalinho Henriques Bernarda”, foi
aprovado
45. Of. 124, de 15/10/2019, da AMS, dando conhecimento que a proposta de
descentralização de competências (2019), no âmbito do DL 116/2019, de 21/08 foi
aprovada por maioria na sessão extraordinária realizada em 14/10/2019
46. Of. 125, de 15/10/2019, da AMS, dando conhecimento que a proposta de adaptação
do Mapa de Pessoal de dois mil e dezanove ao novo Regulamento dos Serviços do
Município foi aprovada por maioria na sessão extraordinária realizada em catorze do
mesmo mês.

