INFO Nº 04/2011

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL - DELIBERAÇÕES
REUNIÃO DE 10.01.2011
Ordem do dia:
01 - Eco Parque do Relvão / Carregueira:
a) - Instalação de Equipamento Microondas para Resíduos Hospitalares do Tipo 3 – Oficio remetido Sr.
Presidente do Conselho de Administração do SUCH
b) – CIVTRHI - Oficio remetido Sr. Pres. Conselho Administração do SOMOS AMBIENTE, ACE
Aprovado por unanimidade: Um) Ratificar o teor dos ofícios remetidos sobre este assunto, bem como que
sejam tomadas todas as medidas com vista ao rápido e urgente desenvolvimento deste processos; Dois)
Remeter para a Assembleia Municipal, tendo em conta a importância estratégica económica e social dos
processos/projectos para o Concelho; Três) – Agendar reunião de trabalho com os órgãos autárquicos (AM,
AF e J.F de Ulme e CM) sobre o Eco parque do Relvão para o dia 05/02/2011.
02 - RESITEJO:
a) - Tarifa para 2011 – Aprovado por unanimidade.
b) - Plano de Investimento e Orçamento para 2011 – Aprovado por unanimidade.
c) - Quotização de 2011 – Aprovado por unanimidade.
03 - Cerimónia de entrega dos prémios " Personalidade do Ano" / Jornal “O Mirante” – Pedido de Cedência de
Cine-teatro da Misericórdia da Chamusca (17.02.2011, pelas 21h) – Por unanimidade, manifestado acordo à
cedência da Sala tendo em conta a importância do evento, bem como apoiar a acção na medida das possibilidades do
Município.
04 - Programa SOLARH:
a) - Rua das Godinhas, n.º3 - P. Grande (Eugénia de Jesus Duarte) – Por unanimidade, emitir Parecer
Favorável a este processo e aprovar o Orçamento referenciado.
b) - Rua do Miradouro, n.º8 - P. Grande (Pedro Manuel Pires)- Por unanimidade, emitir Parecer Favorável a
este processo e aprovar o Orçamento referenciado.
c) - Rua dos Trabalhadores, 6 - V. Cavalos (Ilda M.ª Martins) - Por unanimidade, emitir Parecer Favorável a
este processo e aprovar o Orçamento referenciado.
05 - Educação: Quadros de valor e Excelência - 2009/2010 - Protocolo com AVEJICC – Aprovada por
unanimidade, a proposta de protocolo / financiamento no valor de 250€.
06 - Proposta de Protocolos:
a) - Cedência de Utilização no Ecocentro da Chamusca do Centro de Acolhimento Temporário de Animais
(CMC/ RESITEJO) - Aprovada por unanimidade, a proposta de protocolo.
b) - Apoio à Construção de Unidade de Acolhimento Temporário do Chouto / Adenda (CMC / Centro de
Acolhimento Social do Chouto) - Aprovada por unanimidade, a proposta de protocolo, tendo em conta a importância
do Equipamento para o Concelho / financiamento 5.547,50€..
07 - Dep. Técnico: Operação ALENT-01-0766-DEFER-000999 "Aquisição de Quadros Interactivos e
Equipamento acessórios EB1's do concelho de Chamusca e Centro de Recursos Educativos" – Por
unanimidade, manifestar acordo aos procedimentos, bem como ratificar o teor do Contrato de Financiamento relativo a
esta operação no valor de 38.785,82€.
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08 – Dep. Técnico: Operação ALENT-04-0231-DEFER-000765 "Regularização e Revitalização Ambiental dos
troços das Bacias Hidrográficas da Vala do Chouto, Ribeira da Gamelinha – Chamusca e Vala da Várzea - Vale
de Cavalos" - Por unanimidade, manifestar acordo aos procedimentos e ao teor da Minuta do Contrato de
Financiamento relativo a esta operação no valor de 342.001,06€
09 – Dep. Técnico: Loteamento Industrial: Eco Parque, Fase II – Estudo de Impacte Ambiental: Por
unanimidade, providenciar todos os procedimentos e diligências que levem à concretização urgente dos
procedimentos, sem prejuízo das acções relativas ao arranque das obras.
10 – Dep. Técnico: Localização de Actividade Industrial - Eco Parque, lotes 6, 7 e 15 - Unidade de regeneração
e reciclagem de óleos lubrificantes usados / ENVIROIL - Por unanimidade, emitir parecer favorável à localização e
laboração da respectiva actividade na zona referenciada
11 – Dep. Técnico - Alteração de Coberto Vegetal / Rearborização - Carregueira (Soc. Agricola José Francisco
Dias, Herdeiros, Lda)
a) - 7.4ha - Propriedade Vele Pequeno de Baixo – Por unanimidade, deferir o solicitado e emitir a respectiva
licença
b) - 9ha - Propriedade Vele Pequeno de Baixo - Por unanimidade, deferir o solicitado e emitir a respectiva
licença
12 - Intempéries - Ocorrências de 6 a 9 Janeiro 2011 - Inf. Dep. Munic. Protecção Civil: Tomado conhecimento e
reafirmado a atenção com as equipas que trabalharam em condições climatéricas desfavoráveis.
13 - RESITEJO: Construção da Central de Valorização Orgânica - anulação de concurso público internacional –
Of.º remetido pela RESITEJO à RESIURB: Tomado conhecimento e aguardar desenvolvimento do assunto.
14 - Saúde no concelho de Chamusca - noticia do Jornal "O Mirante" – Tomado conhecimento aguardar
informação do ACES, manifestar preocupação e continuar a acompanhar com atenção este assunto.
15 - Ligação de Transportes Públicos - Chamusca - Entroncamento – Chamusca: Tomado conhecimento e
remeter estudo para a Rodoviária do TEJO.
16 - Ampliação de Habitação Municipal - Bairro Pré-Fabricado, Casa N.15 / Chamusca: Tomado conhecimento /
Investimento no valor de 15.398,21€
17 - Dep. Técnico - QREN - Candidaturas a apresentar - Fax remetido à CIMLT: Tomado conhecimento, ratificado
o teor do oficio.
18 - Aprovisionamento: Abertura de procedimento para Aquisição de Serviços de Manutenção e Conservação
de Espaços Verdes do Município - Ajuste Directo: Tomado conhecimento.
19 – Contabilidade: Realização de Despesas (posição dos compromissos – 31.12.2010 e 04 a 06.01.2011):
tomado conhecimento.

Chamusca, 11 de Janeiro de 2011
O Presidente da Câmara Municipal

Sérgio Morais da Conceição Carrinho
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