Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 20-04-2020 às 15h00, com a seguinte Agenda:
Certidões e Declarações:
•

•

01. De Santa Casa da Misericórdia de Santarém, solicitando a isenção do pagamento das
taxas inerentes ao pedido de ocupação da via pública na Rua Lopo de Sousa Coutinho,
União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município. Proc.º n.º 05-2020/20
02. De Tiago Rafael Rodrigues das Neves, apresentando pedido de emparcelamento
simples, referente a dois prédios rústicos, sitos em Achete - União de Freguesias de
Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém, deste Município. Proc.º n.º 06-2019/731

Empresas Municipais e Intermunicipais:
•
•

03. Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA – Relatório e contas do ano de dois mil e
dezanove
04. A.S. - Empresa Águas de Santarém - EM, SA – Relatório de contas do ano de dois mil e
dezanove

Educação:
•

05. Plano de transportes para o ano letivo dois mil e vinte/dois mil e vinte e um

Taxas e Licenças:
•
•
•
•
•

06. Anulação de faturas relativas a remoções de estruturas publicitárias - anos de dois mil
e dez e dois mil e treze
07. Fatura referente a remoção de publicidade - Extinção de processo de execução fiscal
número cinquenta e três/dois mil e dezanove
08. Centro Social de Apoio à Comunidade de Casével - Pedido de isenção de taxas de
publicidade em viaturas
09. Anulação de valores em dívida referentes a planos de prestações (Cemitério)
10. Processo de publicidade número setenta e oito/dois mil e quatro - Extinção de
processo de execução fiscal e anulação de valores em conta corrente

Ação Social e Saúde:
•

•
•
•

11. Habitação Social - Praceta Habijovem - Pagamento em prestações das rendas mensais
em atraso - Anulação da deliberação do Executivo Municipal de seis de janeiro último e
aprovação de novo plano
12. Habitação Social – Bairro Calouste Gulbenkian - Cessação do contrato de
arrendamento, cancelamento da emissão de rendas e anulação de rendas em dívida
13. Habitação social - Alteração do agregado familiar e revisão do valor da renda
14. Realojamento temporário de agregado familiar e isenção de pagamento de dois meses
de renda apoiada - Ficha de Atendimento trinta e quatro/dois mil e onze

•

15. Protocolo celebrado entre o Município de Santarém e a Associação Just a Change Retificação dos valores deliberados na reunião do Executivo Municipal realizada em um de
agosto de dois mil e dezanove

Trânsito, Transportes e Comunicações:
•

16. Trânsito - Plano de sinalização temporária a implementar junto ao edifício do Pavilhão
do Futuro (Casa do Campino) no Campo Emílio Infante da Câmara, onde decorrerão os
testes ao Covid-19

Assuntos Diversos:
•

17. ASPA – Associação Scalabitana de Proteção Animal – Apoio em espécie

