INFO Nº 1/2011

2010
BREVE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
1. Relativamente às actividades mais relevantes remetemos para os relatórios de
actividades trimestrais de localidade a localidade, publicados em Informas durante 2010.
2. Foram assumidos todos os compromissos acordados em mandatos anteriores.
3. Foram mantidos os protocolos existentes e abertos outros, nomeadamente com as
Juntas de Freguesia, associações e entidades na área social, incluindo neste caso
protocolos e contratos programa.
4. Foram concretizados na sua maioria os objectivos de modernização de serviços e
reorganização de pessoal, não tendo sido possível novos apetrechamentos de
equipamento a não ser no sector da informática e comunicações.
5. No objectivo QREN (Quadro Comunitário) foram iniciadas as infraestruturas do EcoParque do Relvão 2ª fase, concretizado o 1º troço da Estrada do Interior e desenvolvido
o projecto técnico do (Centro Escolar) Escola Básica da Chamusca. Relativamente à
modernização administrativa foi concretizado o processo dos Quadros Interactivos nas
escolas do 1º ciclo.
O processo da eficiência energética não teve desenvolvimento ao nível da Comunidade
Intermunicipal.
O Município optou por suster, na área da contratualização de verbas do QREN, o Centro
de Serviços do Eco-Parque do Relvão, revertendo a possibilidade de candidatura para o
lar de idosos da Carregueira e lar de idosos de Vale de Cavalos.
6. Na área dos equipamentos em fase de conclusão está em execução uma manutenção
especial na Piscina Municipal e foi efectuada uma manutenção especial no equipamento
desportivo Agorespace, a continuação da construção do lar de idosos da Carregueira, o
apoio à Unidade de Acolhimento Temporário do Chouto e o apoio à casa mortuária de
Marianos e Murta.
7. Iniciaram-se ou foram executadas obras na área da habitação social, com base no
programa PROHABITA no Arripiado, Pinheiro Grande e Chamusca e ainda grande
conservação do Bairro das Pré-Fabricadas na Chamusca.
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8. Mantiveram-se apenas com desenvolvimentos administrativos os objectivos PROVERE
para a dinamização do Eco-Parque do Relvão e Percursos do Almourol (projectos
turísticos do Arripiado).
9. Mantiveram-se apenas com desenvolvimentos administrativos no objectivo Ambiente as
obras mais volumosas nas valas e pluviais urbanos e requalificação de Diques, no
entanto foram executadas requalificações no ribeiro da Travessa Funda – Vale de
Cavalos e ribeiro da Zona Industrial de Ulme.
10. Mantiveram-se como objectivo a revitalização urbana e ambiental nas freguesias rurais,
tendo sido feita a integração da vila da Chamusca na Sociedade de Reabilitação Urbana
da Lezíria do Tejo.
11. Iniciaram-se as obras previstas no âmbito das Águas do Ribatejo, nas freguesias da
Chamusca, Ulme, Vale de Cavalos, Parreira e Chouto. Foram desenvolvidos os
projectos técnicos para obra na 2ª fase do sistema de esgotos da Carregueira e Pinheiro
Grande e ETAR e rede de esgotos no Semideiro, assim como reforço de abastecimento
de água ao Semideiro e sistema de reforço de água à Carregueira e Pinheiro Grande.
12. Não houve desenvolvimento no novo sector dos transportes urbanos e locais.
13. Foram desenvolvidos novos procedimentos para os impactos das novas competências e
reestruturação da rede de escolas por parte do Ministério da Educação.
14. Foi inaugurada e encontra-se em funcionamento a nova Unidade de Cuidados
Continuados, construção apoiada financeiramente pela Câmara Municipal.
Foram desenvolvidos esforços para atenuar os efeitos da reestruturação de serviços de
saúde por parte do Ministério da Saúde, o qual ainda não conclui o processo em curso.
15. Foi inaugurada e encontra-se em funcionamento a nova Biblioteca Municipal Ruy
Gomes da Silva. Foram melhoradas as actividades de enriquecimento curricular nas
escolas e jardins-de-infância e apoio a OTL’s juniores e seniores existentes.
16. Foram desenvolvidos diversos processos na área do desenvolvimento económico e
industrial, nomeadamente no Eco-Parque do Relvão, Zona Industrial de Ulme e na
Parreira e no núcleo comercial da Zona Industrial da Chamusca e ainda nas actividades
em espaço florestal.

17. Não foram activados novos Fóruns de planeamento estratégico do Chamusca XXI e
Animação Territorial/ Chamusca 2020.
18. Relativamente ao relatório de contas remetemos para a prestação de contas 2010 a
efectuar até Abril de 2011.

18.1. A dívida encontra-se identificada de forma clara e concretizou-se parte do seu
progressivo pagamento de 13 896 721,73 € para 12 674 765,56 €.
18.2. Sobre o endividamento liquido a situação ainda não é favorável, sofrendo o
Município uma redução de transferências no valor de 789 201,74 €
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19. Sobre o Mapa de Pessoal foi cumprido o objectivo previsto de abertura de concursos.
Chamusca, 05 de Janeiro de 2011
O Presidente da Câmara Municipal

Sérgio Morais da Conceição Carrinho
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