Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 23-01-2017 às 15h00, com a seguinte Agenda:
Informações Prévias:




01. De ELISANGELA SILVA RODRIGUES apresentando pedido de inf. prévia para viabilidade
de instalação de um aviário e construções de apoio, a levar a efeito em Casal do
Galinheiro, na freg. Abitureiras, neste concelho. Proc.º n.º 08-2016/3
02. De FIDELIDADE PROPERTY EUROPE, S.A., apresentando pedido de inf. prévia para
viabilidade de construção de uma unidade de saúde privada, Hospital, em Regueirão,
Quinta do Carmona, na UF da Cidade de Santarém, deste Município. Proc.º n.º 08-2016/12

Certidões e Declarações:


03. De ISABEL MARIA SANTOS ROSA FERREIRA apresentando pedido de certidão, que
autorize o emparcelamento do prédio rústico de sua propriedade sito em Várzea Redonda,
no lugar de Abrã, deste Município.Proc.º n.º 11-2016/2

Licenciamentos diversos:












04. De ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE MURTEIRA E BARREIRINHAS solicitando
isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de Festejos
Anuais em honra de S. Vicente, nos dias 20 a 24-01-2017. Ratificação - Proc.º n.º 122016/173
05. De ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DO PRADO, com sede em Alcanede,
apresentando pedido de isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para
realização de Festejos Anuais, nos dias 3 a 6-2-2017. – Ratificação. Proc.º n.º 12-2016/176
06. De CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE ALDEIA DA RIBEIRA, com sede em Alcanede,
solicitando isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de
Festa Popular, nos dias 27 a 30-1-2017. Ratificação. Proc.º n.º 12-2016/175
07. De CENTRO DE CONVÍVIO, CULTURA E DESPORTO DE FONTE DA PEDRA, com sede em
ACHETE, solicitando isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para
realização de Festa Popular, nos dias 14 e 15-1-2017. Ratificação. Proc.º n.º 12-2016/177
08. De ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AMIGOS DE SANTARÉM, solicitando isenção de taxas
referente ao pedido de licença de ruído para a realização de festa de Natal da Ribatexas,
na Prac. P. Chiquito em Santarém, no dia 25-12-2016. Ratificação. Proc.º n.º 12-2016/174
09. De ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL ALBERGARIENSE, sita em ALMOSTER,
solicitando isenção de taxas referente ao pedido de licença de ruído para realização de
Festa de Aniversário com música ao vivo, nos dias 7 e 8-1-2017. Ratificação. Proc.º n.º 122017/1

Administração Autárquica:


10. Retificação da ata da reunião do Executivo Municipal, realizada em 20 de outubro de
2008

Finanças Locais:




11. Cabimento previsional referente ao consumo de água para o ano de 2017
12. Bombeiros Voluntários do Concelho de Santarém - Seguros de Acidentes Pessoais
13. Revisão n.º 1 ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2017

Relações Institucionais:


14. Projeto OHS/Órgãos Históricos de Santarém - Proposta de Acordo de Parceria entre o
Município de Santarém, a Diocese de Santarém e a Santa Casa da Misericórdia de
Santarém

Património Municipal:


15. Protocolo de cedência de espaço - Federação dos Bombeiros do Distrito de Santarém

Cultura, Desporto e Tempos Livres:



16. Proposta de Apoio Financeiro ao abrigo do Programa de Apoio ao Associativismo e
Agentes Culturais e publicação de Edital para abertura de Candidaturas em 2017
17. Fundação Passos Canavarro - Acordo de colaboração e atribuição de apoio financeiro

Ação Social e Saúde:





18. Proposta de atribuição urgente de habitação municipal devoluta, sita na Praceta
Defensores da Pátria, em São Domingos, Santarém - Ratificação
19. Proposta de revisão de renda da habitação sita no Bairro Suiço, Rua 2 - n.º 7, em
Santarém
20. Proposta de realojamento de agregado familiar
21. Proposta de realojamento de agregado familiar em Santarém

Aquisição de Bens ou Serviços:



22. Prestação de Serviços de Transporte de Alunos em carreiras públicas, a realizar de
janeiro a julho de 2017 - Aprovação da Minuta de Contrato
23. Encargos com resíduos sólidos urbanos em 2017

Assuntos Diversos:





24. Oferta de publicações aos colaboradores nos Recitais dos Órgãos Históricos de
Santarém - ratificação
25. Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral - oferta de livros a convidados, em eventos
diversos - ratificação
26. Oferta de publicações aos elementos que integram a Rede de Cidades Educadoras ratificação
27. Projeto escola com livros - Inventariação

Temas para Conhecimento do Executivo Municipal:


28. Ofício n.º 1, de 5 do corrente mês, da Assembleia Municipal de Santarém, dando
conhecimento de que na sessão de 22 de dezembro de 2016, foi aprovada a proposta de
Orçamento e Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal do Município para 2017



























29. Ofício n.º 2, de 5 do corrente mês, da Assembleia Municipal de Santarém, dando
conhecimento de que na sessão de 22 de dezembro de 2016, foi aprovada a proposta de
autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais durante o ano de 2017
30. Ofício n.º 3, de 5 do corrente mês, da Assembleia Municipal de Santarém, dando
conhecimento de que na sessão de 22 de dezembro de 2016, foi aprovada a proposta de
contratação de empréstimos de curto prazo a contrair durante o ano de 2017
31. Ofício n.º 4, de 5 do corrente mês, da Assembleia Municipal de Santarém, dando
conhecimento de que na sessão de 22 de dezembro de 2016, foi aprovada a proposta de
recrutamento e seleção de pessoal
32. Ofício n.º 5, de 5 do corrente mês, da Assembleia Municipal de Santarém, dando
conhecimento de que na sessão de 22 de dezembro de 2016, foi aprovada a proposta de
hasta pública para alienação de imóveis
33. Ofício n.º 6, de 5 do corrente mês, da Assembleia Municipal de Santarém, dando
conhecimento de que na sessão de 22 de dezembro de 2016, foi aprovada a proposta de
contrato programa com a Viver Santarém, Desporto, Lazer, EM, SA para o ano 2017
34. Ofício n.º 7, de 5 do corrente mês, da Assembleia Municipal de Santarém, dando
conhecimento de que na sessão de 22 de dezembro de 2016, foi aprovada a proposta de
dissolução da LT - Sociedade de Reabilitação Urbana, EM
35. Ofício n.º 8, de 5 do corrente mês, da Assembleia Municipal de Santarém, dando
conhecimento de que na sessão de 22 de dezembro de 2016, foi aprovada a proposta de
isenção do IMI - requerente Paulo Alexandre Casqueiro Fardilha
36. Ofício n.º 9, de 5 do corrente mês, da Assembleia Municipal de Santarém, dando
conhecimento de que na sessão de de 22 de dezembro do ano findo, foi aprovada a
proposta de declaração de interesse público municipal de Amândio Delgado - Proc. 102016/55
37. Ofício n.º 10, de 5 do corrente mês, da Assembleia Municipal de Santarém, dando
conhecimento de que na sessão de de 22 de dezembro do ano findo, foi aprovada a
proposta de declaração de interesse público municipal de Amândio Delgado - Proc. 102016/54
38. Ofício n.º 11, de 5 do corrente mês, da Assembleia Municipal de Santarém, dando
conhecimento de que na sessão de de 22 de dezembro do ano findo, foi aprovada a
proposta de contrato interadministrativo de delegação de competências na CIMLT
39. Ofício n.º 17, de 6 do corrente mês, da Assembleia Municipal de Santarém, dando
conhecimento de que na sessão de de 22 de dezembro do ano findo, foi aprovada
recomendação "Pela preservação do espólio fotográfico da Casa Grandela Aires"
40. Informação da Divisão de Finanças dando conhecimento das declarações sobre
compromissos plurianuais, pagamentos em atraso e recebimentos em atraso, existentes a
31 de dezembro de 2016.
41. Informação da Secção de Compras dando conhecimento dos contratos de aquisição de
serviços celebrados ou renovados entre 01 e 17 de janeiro de 2017.

