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ORDEM DE TRABALHOS

LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES - DIVERSOS

1 - De Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., apresentando
pedido de parecer quanto à transferência da Farmácia Central de Almoster, para a Rua Actriz
Alda Rodrigues (EN 365), S. Domingos, Espaço Comercial do Pingo Doce de Santarém, Lojas 5 e
6, na União de Freguesias da Cidade de Santarém, deste Município. Proc.º n.º 10-2021/65

CERTIDÕES E DECLARAÇÕES

2 - De IIFPG - Sociedade de Investimentos, Lda., apresentando pedido de pedido de isenção do
IMI, ao abrigo do art.º 45º, do EBF, pelo período de 3 anos, a contar do ano, inclusive, da
conclusão das obras de reabilitação, do imóvel sito na Rua 1.º de Dezembro, n.ºs 1, 5, 7, 9 e 11
e Rua Vila de Belmonte,4, na UF da cidade de Santarém, deste município. Proc.º n.º 06-2021/417

LICENCIAMENTOS DIVERSOS

3 - De Associação Estudantes Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém,
apresentando pedido de isenção de taxas referente ao pedido de licença especial de ruído para
realização de Bênção das Pastas dos Alunos do Instituto Politécnico de Santarém, na Praça de
Touros Celestino Garça, em Santarém, no dia 31-10-2021, a que corresponde o valor de 84,65€.
- Ratificação Proc.º n.º 12-2021/26

OUTRAS DELIBERAÇÕES

4 - Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Evento Desportivo da Associação BRCT - Bike
Racers Clube de BTT da Azoia de Cima

5 - Proposta atribuição de apoio financeiro para Obras - Reforma do telhado e cobertura da
estrutura da sede do Rancho Folclórico de Vale de Figueira

6 - Apoio financeiro extraordinário ao Clube de Ténis de Santarém para colocação de uma
cobertura num campo de ténis e substituição de toda a iluminação.

7 - Apoio financeiro extraordinário à Associação Desportiva Cultural e Recreativa - "Os Ex: UDS União Desportiva de Santarém" para realização de obras na sede social

8 - Proposta de Plano de Atividades e Orçamento do Projeto "ÓHS -Órgãos Históricos de
Santarém" para dois mil e vinte e um

9 - Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação de Melhoramentos das Festas de
Amiais de Baixo para a aquisição do prédio urbano na Freguesia de Amiais de Baixo

10 - Apoios financeiros às Freguesias (obras municipais)

11 - Apoios financeiros às Freguesias

12 - Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Evento Desportivo ao Grupo de Futebol dos
Empregados no Comércio - Torneio Internacional de Xadrez

13 - Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Evento Desportivo à Associação Amigos das
Caneiras pela organização do OPEN de Teqball

14 - Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Centro de Cultura e Desporto "O ALVITEJO"
para a realização de Prova de Desporto Motorizado TT

15 - Apoio extraordinário à Associação Académica de Santarém, para suportar custos com o
aluguer de instalações desportivas e deslocações

16 - Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Purificação de Alcanede - Atribuição de
apoio financeiro pontual - Reabilitação e restauro da Igreja Matriz de Alcanede

17 - Proposta de atribuição de apoio financeiro extraordinário à UTIS - Universidade da Terceira
Idade de Santarém

18 - Atribuição de apoio financeiro à Comissão de Festas dos Amiais de Baixo para a realização
da II I Feira Multissetorial de Amiais de Baixo

FINANÇAS LOCAIS

19 - Empréstimo de médio e longo prazo para exclusiva aplicação na Beneficiação e
Requalificação de Instalações Desportivas - Adenda ao contrato de empréstimo

20 - Empréstimo de médio e longo prazo para exclusiva aplicação na Construção do Pavilhão
Desportivo da escola dos segundo e terceiro ciclos do ensino básico de Pernes - Adenda ao
contrato de empréstimo

PATRIMÓNIO MUNICIPAL

21 - Avaliações do Património Móvel do Município Relatórios de Avaliação número cinco a doze
de dois mil e vinte e um

EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS

22 - Proposta de atribuição de mandato a representante do Município na Assembleia Geral da
empresa municipal Viver Santarém - Desporto e Lazer, EM, SA para nomeação dos Órgãos Sociais

EDUCAÇÃO

23 - Ação Social Escolar - Pedido de perdão de dívida referente a refeições escolares e Atividades
de Animação e de Apoio à Família

24 - Previsão de encargos com Pessoal Auxiliar colocado pelas Juntas de Freguesia, ao abrigo do
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com as Juntas de Freguesias, ano
letivo dois mil e vinte e um/dois mil e vinte e dois

AÇÃO SOCIAL E SAÚDE

25 - Pedido de apoio no pagamento de cinquenta por cento do valor da renda - Processo de
atendimento número quatro/dois mil e dezanove

26 - Cessação contrato arrendamento apoiado por renúncia - Habitação TAX número vinte e
sete, em Vale de Estacas

27 - Pedido de apoio no pagamento de cinquenta por cento do valor da renda mensal pelo prazo
de seis meses (mais seis meses) - Processo de atendimento número trinta e nove/dois mil e vinte
e um

28 - Pedido de apoio no pagamento de cinquenta por cento do valor da renda mensal pelo prazo
de seis meses (mais seis meses) - Processo de atendimento número quarenta/dois mil e vinte e
um

29 - Apoio no pagamento de cinquenta por cento do valor da renda mensal - Processo interno
número quarenta e dois/dois mil e vinte e um

30 - Adesão Programa Excecional de Redução do Endividamento ao Município de Santarém Habitação número duzentos e trinta e três - Pedido de pagamento em prestações

31 - Protocolo com a Associação Just a Change - Retificação da deliberação do Executivo
Municipal de um de agosto de dois mil e dezanove

32 - Apoio no pagamento de cinquenta por cento do valor da renda mensal - Prolongamento por
mais seis meses - Pedido de suspensão

33 - Proposta de revisão do valor da renda e atualização da composição do agregado familiar
residente na habitação número trezentos e doze

34 - Atualização do agregado familiar e revisão do valor da renda habitação TAX número
trezentos e dez

35 - Resolução de contrato de arrendamento urbano para fim habitacional com duração
indeterminada - Habitação número cento e noventa e nove

TRÂNSITO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

36 - Trânsito - CTT Correios de Portugal, S.A. implementação de lugar reservado a cargas e
descargas nas proximidades da Loja CTT de Santarém, na Avenida António dos Santos

OBRAS MUNICIPAIS

37 - Requalificação/Alteração do Mercado Municipal de Santarém Trabalhos complementares

38 - Empreitada de "Construção do Complexo Desportivo da Escola dos segundo e terceiro ciclos
do ensino básico D. Manuel I em Pernes Um - Decisão de não adjudicação - Ratificação Dois Inicio de novo procedimento pelo valor de mercado atualizado

ASSUNTOS DIVERSOS

39 - Instituição da celebração solene do dia Vinte e Cinco de Novembro - Proposta apresentada
pelo Partido CHEGA

40 - Nomeação do Encarregado de Proteção de Dados por mudança de executivo

41 - Ofertas do Município de Santarém

