INFO Nº 07/2011

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL – DELIBERAÇÕES
Reunião de 17.01.2011
Ordem do dia:
01- Saúde no concelho da Chamusca:
A) - Médico Privado - Fax da J.F. Chouto
B) - Falta de médico de família – Fax J. F. Parreira
Por unanimidade, reafirmar a necessidade de agendamento de reunião de trabalho com a ACES, tendo em conta a
opção de contratação de médico privado não é mais favorável à população.
02 - Assaltos na Vila de Ulme: Por unanimidade, manifestar preocupação, tendo em conta o aumento do n.º das
situações verificadas e remeter documento para as diversas entidades (GNR, PSP, Governo Civil de Santarém)
03 - Projecto de Regulamento para apoio a estratos sociais desfavorecidos no município de Chamusca: Por
maioria, com três votos a favor (CDU e PSD) e duas abstenções de voto (PS), aprovar o teor do Documento e remetêlo para apreciação pública.
04 - Dep. Técnico - Alteração do PDM: Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos
Hospitalares e Industriais (CIVTRHI) e Unidade de Pirólise de Biomassa: Por unanimidade, manifestar acordo ao
teor da Fundamentação apresentada sobre este assunto, bem como aos restantes documentos.
05 - Idem - Localização de Industria - Eco Parque do Relvão / Carregueira (Somos Ambiente, ACE): Por
unanimidade, emitir parecer favorável à localização e laboração da respectiva actividade na zona referenciada.
06 - Contabilidade - Documentos Previsionais 2011 - 1.ª alteração: Por maioria, com 3 votos a favor (CDU e PSD)
e dois votos contra (PS), aprovados os documentos.
07 - Protecção Civil - Intempéries - Ocorrências de 6 a 9 de Janeiro de 2011 - Informação Interna / Aditamento:
Tomado conhecimento continuar a acompanhar com atenção.
08 - Fusão da Portucel Florestal e Aliança Florestal - Circular da Portucel Soporcel Florestal: Tomado
conhecimento, augurar êxitos à nova empresa, continuar a cooperar no que for necessário tendo em conta os
interesses do Concelho.
09 - AR- ÁGUAS DO RIBATEJO - Constrangimentos no Abastecimento de água na Localidade da Parreira:
Tomado conhecimento.

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

10- Centro de Apoio Social de Parreira - Substituição de Corpos Gerentes: Tomado conhecimento, acusar a
recepção do ofício, augurar êxitos aos novos corpos gerente e continuar a cooperar com a Instituição.
11 - Centro Regional de Artesanato / Exposição Memórias: Tomado conhecimento
12- Comemorações dos 450 Anos de Elevação a Vilas e Concelhos da Chamusca e de Ulme:
a) - Informação
b) - Cortejo do alvará (19.02.2011) – Programa Provisório
Tomado conhecimento continuar a acompanhar o assunto e coordenar as actividades com as Juntas de freguesia,
tendo em conta a envolvência da comunidade escolar e população em geral.
c) - Concurso para criação de Logótipo – Informação : tomado conhecimento
13 - Educação: 4.ª edição da Semana das Escolas + - Mercado Municipal dias 22 a 26/3/2011 – Tomado
conhecimento, acompanhar a acção com interesse tendo em conta a envolvência da comunidade escolar e população
em geral.
14 - Idem: Projecto "O Repórter da Freguesia" - Visita à Vila da Chamusca: Tomado conhecimento acompanhar a
acção com interesse tendo em conta a envolvência da comunidade escolar e população em geral.
15 - Dep. Técnico - Obras por Admin. Directa "Folha de Obras por administração directa" e "folha de serviço
semana de viatura": Tomado conhecimento.
11 – Contabilidade: Realização de Despesas (posição dos compromissos – 07 a 13.01.2010): tomado
conhecimento.

Chamusca, 18 de Janeiro de 2011
O Presidente da Câmara Municipal

Sérgio Morais da Conceição Carrinho
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