Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL
Foi Agendada uma Reunião de Câmara para o dia 22-05-2017 às 15h00 , com a seguinte Agenda:
Loteamentos:




01. De Luis Filipe C Nobre da Veiga, solicitando receção definitiva das obras de urbanização
do loteamento com o alvará n º 27/1987, e libertação do montante da caução, sito na
Quinta da Portela, Santarém, deste Município. Proc.º n.º 02-1992/405
02. De João Madeira Queijeiro, solicitando receção definitiva das obras de urbanização do
alvará nº 4/2006, e libertação do montante da caução, sito em Casal dos Becos, Jardim de
Cima, Santarém, deste Município. Proc.º n.º 02-1999/17

Certidões e Declarações:


03. De Miguel Filipe Mendonça André, apresentando pedido de certidão, referente ao uso
do direito de preferência pela CMS na transmissão a título oneroso de prédio na Prac
Augusto Brás Ruivo, nº 6 - RC Dt. Santarém, deste Município. Proc.º n.º 06-2017/287

Licenciamentos diversos:






04. De AE Esc Sup Agrária Santarém, apresenta pedido de isenção de taxas referente ao
pedido de licença de ruído de Sem Acad da Juventude da Europa, na Casa Campino, de 02
a 05-2017. – Ratificação do despacho do Sr. Presidente. Proc.º n.º 12-2017/39
05. De Grupo Motard "Poeras", em Tremês, apresentando pedido de isenção de taxas
referente ao pedido de licença de ruído para a realização de almoço convívio, em 06/ 0705-2017. – Ratificação do despacho do Sr. Presidente. Proc.º n.º 12- 2017/41
06. De Viver Santarém-E.M,S.A, apresenta pedido de isenção de taxas referente ao pedido
de licença de ruído para realização "As cortes de Santarém - Cortes e Lendas 2017", em
05/07-05-2017. – Ratificação do despacho do Sr. Presidente. Proc.º n.º 12-2017/45

Finanças Locais:


07. Alteração número cinco ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2017

Relações Institucionais:


08. Associação Nacional de Coberturas Verdes - Proposta de parceria e integração do
Município de Santarém como associado da ANCV

Património Municipal:



09. GPC - Gestão de Propriedades e Condomínios - Pagamento de quotas de condomínio
do corrente ano relativas ao número um do Bairro Primeiro de Julho
10. Rancho Folclórico de Vila Nova do Coito - Protocolo de cedência de espaço

Taxas e Licenças:




11. Anulação de fatura, em nome de Miguel Ângelo Pereira, relativa a serviço prestado
pelos bombeiros
12. Pedido de isenção do pagamento de taxas por levantamento de ossadas de Rui Montez
do Cemitério dos Capuchos

Cultura, Desporto e Tempos Livres:


13. Apoio no âmbito do Projeto Polifonias - INATEL - Fornecimento de refeições

Ação Social e Saúde:





14. Pedido de revisão de renda relativa a habitação social sita no Bairro Primeiro de Julho,
em Vale de Estacas
15. Anulação de rendas em dívida relativas a habitação social sita na Rua do Alfageme, na
Ribeira de Santarém
16. Alteração de Agregado familiar e pedido de revisão de renda relativa a habitação social
sita na Praceta Defensores da Pátria, em São Domingos
17. Alteração de Agregado familiar e pedido de revisão de renda relativa a habitação social
sita no n.º 6 do Bairro Primeiro de Julho, em Vale de Estacas

Trânsito, Transportes e Comunicações:


18. Remoção de sinal de trânsito na Rua Viscondessa Andaluz, em Pernes

Assuntos Diversos:


19. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da Graça de Amiais de Baixo
- Atribuição de apoio financeiro pontual - Compra de terreno - Requalificação da zona
envolvente à Igreja

Temas para Conhecimento do Executivo Municipal:












20. Ofício da Assembleia Municipal dando conhecimento que a proposta de abertura do
procedimento concursal para 10 assistentes operacionais (auxiliares de ação educativa), foi
aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária daquele órgão de 28/04/2017.
21. Ofº da Ass. Municipal informando que o aditamento ao contrato Interadministrativo de
delegação de Competências do Município na CIMLT relativo ao Regime Jurídico do Serviço
Público de Transporte de Passageiros foi aprovada por maioria em 28/04/2017.
22. Ofº da Assembleia Municipal informando que a proposta de apoios financeiros às
freguesias relativos a obras realizadas pelas freguesias no âmbito de delegação de
competências constantes da proposta nº 56-P/2017 foi aprovada por unanimidade em
28/04/2017.
23. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento que a proposta de
apoios financeiros às freguesias constantes da proposta número 55-P/2017 foi aprovada,
por unanimidade, na sessão ordinária daquele órgão, realizada em 28/04/2017.
24. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém informando que a proposta de apoio
financeiro à Junta de Freguesia de Amiais de Baixo para realização do Festival do Capado
2017 foi aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária daquele órgão, de 28/04/2017.
25. Ofício da Assembleia Municipal informando que a proposta de apoio financeiro à Junta
de Freguesia de Alcanhões para realização da 14.ª Feira do Vinho foi aprovada, por
unanimidade, na sessão ordinária daquele órgão, realizada em 28/04/2017.

























26. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento que a proposta de
declaração de interesse municipal solicitada por Nuno Manuel Pereira Neto foi aprovada,
por maioria, na sessão ordinária daquele órgão, realizada em 28/04/2017.
27. Ofº da Assembleia Municipal informando que o protocolo com a Associação Dignitude
no âmbito do Programa ABEM - Rede Solidária do Medicamento - Autorização prévia para
assunção de compromisso plurianual foi aprovado por unanimidade em 28/04/2017.
28. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém informando que a proposta de Relatório
de Gestão, Prestação de Contas e Balanço Social de 2016 do Município de Santarém foi
aprovada, por maioria, na sessão ordinária daquele órgão, realizada em 28/04/2017.
29. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém dando conhecimento que a proposta de
aplicação do resultado líquido do exercício de 2016 foi aprovada, por maioria, na sessão
ordinária daquele órgão, realizada em 28/04/2017.
30. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém informando que a proposta de revisão n.º
2 ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Santarém de 2017 foi
aprovada, por maioria, na sessão ordinária daquele órgão, realizada em 28/04/2017.
31. Ofício da Assembleia Municipal informando que a proposta de concessão de
autorização prévia para assunção de compromisso plurianual para aquisição de Serviços de
Teleassistência Domiciliária foi aprovada, por unanimidade, em 28/04/2017.
32. Ofº da Assembleia Municipal informando que a suspensão do pagamento de taxas de
ocupação de via/espaço público previstas no art 23, n.º 4 do Reg e Tabela Geral de Taxas,
entre 1 de junho e 30 de setembro de 2017 foi aprovada por unanimidade em 28/04/2017.
33. Ofº da Assembleia Municipal informando que a concessão de autorização prévia para
assunção de compromisso plurianual para Contratação do Serviço de Transporte Escolar
em Carreiras Públicas - ano letivo 2017/2018 foi aprovada por unanimidade em
28/04/2017.
34. Ofº da Assembleia Municipal informando que a concessão de autorização prévia para
assunção de compromisso plurianual para Contratação do Serviço de Transporte Escolar
em Circuitos Especiais - ano letivo 2017/2018 foi aprovada por unanimidade em
28/04/2017
35. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém informando que, na sessão ordinária
daquele órgão, realizada em 28/04/2017 foi dado conhecimento do Relatório de atividades
e contas do exercício de dois mil de dezasseis, da empresa municipal Viver Santarém.
36. Ofício da Assembleia Municipal informando que, em sessão ordinária realizada em
28/04/2017 foi dado conhecimento do Relatório de análise da execução do contrato Interadministrativo de delegação de competências nas freguesias do concelho - ano de 2016.
37. Informação número dez, da Secção de Compras, dando conhecimento dos contratos de
prestações de serviços celebrados ou renovados entre o dia 01/05/2017 e o dia
14/05/2017.

