CÂMARA M U N I C I P A L DE C H A M U S C A
EDITAL
REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL - DELIBERAÇÕES
Dr. PAULO JORGE MIRA LUCAS CEGONHO QUEIMADO, Presidente da Câmara Municipal de
Chamusca torna público, e em cumprimento do disposto no art. 56° da Lei n.s 75/2013, de 12
de setembro, que este órgão, na sua Reunião Ordinária de 06 de novembro de 2013, tomou as
seguintes deliberações:
Antes da Ordem do Dia: Deliberado exarar em ata Voto de Pesar pelo Falecimento de
Paulo Jorge Cruz Correia Mira, pelo trabalho que prestou à Autarquia, quer enquanto
funcionário, quer enquanto membro do Gabinete do Senhor Presidente nos anteriores dois
mandatos, pelo desempenho enquanto eleito da Assembleia de Freguesia de Chamusca também
nos dois últimos mandatos, pelo serviço de elevado reconhecimento no associativismo a nível
Local com envolvimento dos jovens, nomeadamente no Centro Comunitário do Bairro.
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Ordem do Dia:
Documentos para conhecimento
01 - Protecção civil: intempéries 24 e 25 de Outubro / Concelho de Chamusca: Por unanimidade
tomado conhecimento, feito agradecimento de colaboração de particulares nas atividades.
02 - Freguesia de Ulme / Mandato 2013-2017 - Eleitos dos órgãos: Por unanimidade tomado
conhecimento e augurados êxitos e manifestada disponibilidade para continuar a cooperar e
colaborar com os novos eleitos.
03 - Saúde: Ponto de situação USF Chamusca - Pólo Carregueira: Por unanimidade deliberado
proceder ao levantamento do ponto de situação da saúde no concelho da Chamusca junto do ACES,
com o envolvimento conjunto das várias forças políticas e caso seja necessário agendar reunião com
Diretor da USF Chamusca e ACES Lezíria.
04 - Alargamento do Lar de Idosos do Chouto / Aprovação de candidatura pelo INALENTEJO: Por
unanimidade tomado conhecimento e manifestado regozijo pelo andamento do processo.
05 - Tomada de posse do Conselho Intermunicipal da CIMLT: Por unanimidade tomado conhecimento e deliberado augurar êxitos a todos os eleitos.
06 - Envio de Carta Aberta em defesa da Escola Pública - FENPROF: Por unanimidade tomado
conhecimento.
07 - Pré-Aviso de Greve - Dia 08.11.2013 / Comunicação do STAL: Por unanimidade tomado
conhecimento.
08 - DOUASU: Novo procedimento para manutenção espaços verdes no concelho de Chamusca:
Por unanimidade tomado conhecimento e manifestado acordo ao procedimento.
Documentos para ratificação
09 - Pedido de transporte pela União Desportiva de Chamusca - Participação no Campeonato
Distrital 1." divisão (03.11.2013): Por unanimidade ratificado o procedimento.
10 - Contabilidade: Assunção de compromissos - Declarações: Ratificado por unanimidade.
Documentos para aprovação
11 - Passagem Hidráulica do Ribeiro do Vale de Arrezima (KmlOl+010 da EN 118): Por
unanimidade tomado conhecimento.
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12 - Propostas Sr. Presidente / Impostos locais / Ano 2014:
a) Taxa Municipal de Direitos de Passagem para 2014: Por unanimidade, deliberado manter
a aplicação da taxa de 0,25% para o ano 2014, e remeter para aprovação da Assembleia Municipal.
b) Lançamento de IMI: Por unanimidade, deliberado manter a aplicação das taxas de IMI de
0,575% e 0,3% para 2014 e remeter para aprovação da Assembleia Municipal.
c) Lançamento de Derrama: Por unanimidade, deliberado manter a aplicação de uma
derrama de 1,05% sobre o lucro tributável sujeito a IRC e remeter para aprovação da Assembleia
Municipal.
d) Participação variável no IRS: Por unanimidade, deliberado manter a participação variável
de IRS em 5% e remeter para aprovação da Assembleia Municipal.
13 - Funcionamento da Câmara Municipal: Proposta de Regimento da Câmara Municipal Proposta apresentada pelos eleitos da CDU: Na sequencia de proposta de alteração e contributos
de todos, deliberado aprovar o regimento, sendo as reuniões ordinárias da Câmara Municipal todas
públicas com a periodicidade semanal e terão lugar às segundas-feiras, pelas 17h00m.
14 - Funcionamento da Câmara Municipal: Fixação do n.2 de vereadores em regime de
permanência para além de um / Proposta: Por unanimidade aprovada a proposta.
15 - Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal - Protocolos com Municípios de Almeirim e
Alpiarça: Por unanimidade aprovado o teor dos Protocolos e remeter para aprovação da Assembleia
Municipal.
16 - Estrada do interior / Parreira - Trabalhos a menos / Informação Técnica: Por unanimidade
tomado conhecimento.
17 - Aquisição de energia eléctrica para instalações alimentadas em BTN (Baixa Tensão Normal),
BTE (Baixa Tensão Especial) e MT (Média Tensão) - escolha e inicio de procedimentos - Ajuste
Direto: Por unanimidade proceder ao ajuste direto com convite à empresa EDP Comercial Comercialização de Energia, SA, pelo montante de €1.198.833,24 para 26 meses.
18 - Aquisição de comunicações de dados e Voz móveis pelo prazo de 7 meses - ajuste direto,
assunção de compromissos plurianuais e repartição de encargos orçamentais: Por unanimidade,
deliberado manifestar acordo aos procedimentos enumerados e remeter para aprovação da Assembleia
Municipal.
19 - Alteração ao PDM de Chamusca: artigo 20 "Espaços Industriais", Artigo 21.5 "Espaços
Agrícolas", Artigo 22.2 "Espaços Florestais": Por unanimidade manifestado acordo.
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20 - Utilização da Via Pública e ligação a rede pluvial mais próxima - Casal do Espargo, n.^14 e 16 /
Chamusca: Por unanimidade tomado conhecimento
21 - Contabilidade: Documentos Previsionais / Alteração orçamental: Por unanimidade aprovados
os Documentos.
22-Contabilidade: Realização de Despesa (Compromissos: de 16 a 21.10): Tomado conhecimento.
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