INFO Nº 3/2011

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Reunião de 03.01.2011
Ordem do dia:
01 - Karaoke no "Café Paulena" / Parreira - Abaixo Assinado: Deliberado, por unanimidade suspender a emissão
de licença para as actividades de Karaoke neste estabelecimento comercial.
02 - Saúde:
a) - Encerramento dos serviços de Saúde / Período de Natal e Fim de Ano: Deliberado por unanimidade,
considerar necessário a urgente realização de reunião de trabalho com a ACES para a análise desta situação e de
outras.
b)- Diagnóstico sobre a situação de Saúde no distrito de Santarém: Por unanimidade, manifestado acordo aos
termos da Informação subscrita pelo Sr. Vice-Presidente (Moção - termos anteriormente acordados pela C.M) e
proceder ao seu envio à Sra. Governadora Civil de Santarém
03 - Infraestruturas de loteamento /Alto do Cabeço de Espanha – Arripiado: Por unanimidade, manifestado
acordo à operação, nos termos que forem possíveis de acordar entre as partes.
04 - Regularização de dívida à ADSE: Por unanimidade, continuar a acompanhar o assunto e manter o procedimento
em curso.
05 - Projecto de Regulamento para apoio a estratos sociais desfavorecidos no município de Chamusca:
Entregue para apreciação em pormenor e aprovação em próxima reunião
06 - DTOUA: Informação Prévia - Construção de Pavilhão para armazenamento de cereais e montagem de
secador - Casal do Alegre / Ulme: Por unanimidade, emitir parecer favorável ao solicitado
07 - Reunião da Direcção e da Assembleia Geral da RESITEJO – tomado conhecimento
08 - Recomendação ao Governo para a Reabertura da Ponte de Constância – tomado conhecimento continuar a
acompanhar o assunto
09 - Lar de Idosos da Carregueira - Abertura de propostas –tomado conhecimento, continuar a acompanhar o
assunto
10 - Dep. Técnico - Candidaturas ao QREN 2007-2013:
a) Loteamento Industrial do Eco Parque do Relvão- Fase II - Infraestruturas / Carregueira: tomado
conhecimento
b) - Construção dos Lares de Idosos da Carregueira e Vale de Cavalos: tomado conhecimento
11 – Contabilidade: Realização de Despesas (posição dos compromissos – 24 a 30.12.2010): tomado
conhecimento
Intervenção do Público: Assoreamento do Ribeiro da Gamelinha/Chamusca (Sr. João José Bento)

Chamusca, 05 de Janeiro de 2011
O Presidente da Câmara Municipal

Sérgio Morais da Conceição Carrinho
DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

