Municipio de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 31-08-2020 às 15h00, com a seguinte Agenda:
Loteamentos e Obras Particulares - Diversos:
•

•

•

01. De Pedro Miguel Cordeiro Marques, a solicitar o encerramento de exploração de
pedreira, denominada Covão dos Porcos, pertencente a Armando Carlos Vieira Rosa,
localizada em Pé da Pedreira, Alcanede, deste município. Proc.º n.º 38-2008/64
02. De Lusical – Companhia Lusitana de Cal, SA, a solicitar o encerramento de exploração
de pedreira Vale do Carril nº1, pertencente a Inácio & Inácio – Extração Rochas e Fabrico
Tapeçarias, Lda., Pé da Pedreira, Alcanede. Proc.º n.º 38-2008/83
03. De Atlasquare, Lda., que pretende construir um equipamento coletivo para atividades
de lazer, em que a torre do castelo excede a altura máxima, sito no Casal da Leda, Vale das
Serras, Freguesia de Pernes, deste município. Proc.º n.º 01-2017/13

Informações Prévias:
•

•

04. De Luís Miguel Mendes Figueiras, apresentando pedido de viabilidade de destaque e
construção de edificação destinada a habitação unifamiliar, na Rua do Moderno – Grainho
na União de freguesias Romeira e Várzea, deste município. Proc.º n.º 08-2020/5
05. De José Diogo da Silva Vieira, apresentando pedido de viabilidade de construção de um
edifício de habitação unifamiliar num terreno sem construções preexistentes, em Viegas,
na freguesia de Alcanede, deste município. Proc.º n.º 08-2020/14

Loteamentos:
•

•

06. De Luís Miguel Esteves, a solicitar alteração do alvará de loteamento nº 1/2010, com
aumento de área de implantação no lote 7/8, sito na Quinta das Claras, na União de
Freguesias da Cidade de Santarém, deste município. Proc.º n.º 02-2007/10
07. De André Miguel Mendes da Silva, a solicitar alteração dos polígonos de implantação
dos lotes 9 a 13, do alvará de loteamento nº 1/2012, sito em Casais Sta. Catarina, Jardim
de Cima - Santarém, deste município. Proc.º n.º 02-2010/1

Certidões e Declarações:
•

•

08. De Nuno Miguel Salazar Ferreira, apresentando pedido de retificação da isenção de
pagamento de IMI, alterando a deliberação da reunião do Executivo Municipal, realizada
em 3 de fevereiro de 2020. Proc.º n.º 06-2018/765
09. De Custódio dos Santos Pardal, apresentando pedido de que a Autarquia se pronuncie
sobre o exercício do direito de preferência e de superfície, sita na Rua Padre António
Pereira, 6 - R/C Esq., em Santarém, deste município. Proc.º n.º 06-2020/383

Administração Autárquica:
•

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

Relações Institucionais:
•

•

11. Proposta de Protocolo de Cooperação Estratégica para a Promoção da Sustentabilidade
e Sensibilização Ambiental entre a Câmara Municipal de Santarém e a Quercus Associação Nacional de Conservação da Natureza
12. Projeto “Housing First” - Proposta de Protocolo de parceria a celebrar com o Centro
Humanitário de Santarém/Cartaxo da Cruz Vermelha Portuguesa

Desenvolvimento Económico:
•

13. Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede - Atualização do preço por metro
quadrado dos terrenos

Educação:
•

14. Freguesias - Apoio a transportes escolares no ensino pré-escolar

Taxas e Licenças:
•
•
•
•
•
•
•

15. Freguesia de Almoster – Pedido de isenção de taxas para a realização de cortejo
religioso
16. Feira Bimensal - desistência do lugar R três - caducidade do direito de ocupação
17. Feira Bimensal - desistência do lugar D dezasseis - caducidade do direito de ocupação
18. Feira Bimensal - desistência do lugar D quarenta e cinco - caducidade do direito de
ocupação
19. União das freguesias de Romeira e Várzea - Pedido de isenção de taxas de ocupação de
espaço público para a realização da IV Maratona Bike Racers
20. Proposta de incentivos a arrendamentos comerciais e ocupações de espaço público
21. AMA - Associação Movimento Aberto – Pedido de isenção de taxas de ocupação de
espaço público com a realização de aulas de Yoga de acesso gratuito, no Jardim das Portas
de Sol

Cultura, Desporto e Tempos Livres:
•

22. Proposta Apoio Financeiro ao abrigo do Programa de Apoio ao Associativismo e
Agentes Culturais (Associativismo Cultural) e publicação de Edital para abertura de
Candidaturas em dois mil e vinte

Ação Social e Saúde:
•

23. Proposta de revisão do valor da renda - Processo MGD (Mydoc Win – Gestão
documental) 2020/650.10.105/32

Trânsito, Transportes e Comunicações:
•

24. Trânsito - Pedido de atribuição de lugar de estacionamento a pessoas com mobilidade
reduzida na Rua dos Bombeiros da Praça Velha, em Santarém

Proteção Civil e Segurança:
•

25. Aprovação do Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros
Voluntários do Município de Santarém

Obras Municipais:
•

•

26. Empreitada de "Beneficiação da Escola do primeiro ciclo do ensino básico e Jardim-deinfância de Amiais de Baixo" - Ata da reunião número um do júri do concursoEsclarecimentos erros e omissões - Ratificação
27. Projeto Global de Estabilização das Encostas de Santarém - Parecer Técnico número
dezanove - Revisão de preços até junho de dois mil e vinte - Ratificação

Aquisição de Bens ou Serviços:
•

•

•

•

28. Recolha indiferenciada de Resíduos Urbanos (ru), Manutenção, Fornecimento,
Lavagem, Desinfeção de Contentores (...) nas dezoito Freguesias/UF do Concelho - Ata de
reunião n.º 1 do júri do concurso - Ratificação
29. Recolha indiferenciada de Resíduos Urbanos (ru), Manutenção, Fornecimento,
Lavagem, Desinfeção de Contentores (...) nas dezoito Freguesias/UF do Concelho Prorrogação de prazo para entrega de propostas - Ratiificação
30. Proposta de escolha do procedimento de ajuste direto para a contratação de
"Prestação de serviços de transporte de alunos em carreiras públicas - Ano letivo dois mil e
vinte/dois mil e vinte e um" - Ratificação
31. Proposta de adjudicação para a contratação de "Prestação de serviços de transporte de
alunos em carreiras públicas - Ano letivo dois mil e vinte/dois mil e vinte e um" Ratificação

Recursos Humanos:
•

32. Abertura de Procedimento concursal para ocupação de três postos de trabalho de
Assistente Operacional na área de ação educativa e recurso à reserva de recrutamento

Assuntos Diversos:
•

33. Apoio aos Grupos de Dadores Benévolos de Sangue do Município de Santarém dois mil
e vinte

Temas para Conhecimento do Executivo Municipal:
•

34. Ofício 60 de 10 do mês findo, da AMS, dando conhecimento de que a "Proposta de
apoios financeiros às Freguesias - Freguesia de Arneiro das Milhariças" foi aprovada por
maioria.

