INFO Nº 177/2011

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - DELIBERAÇÕES
Reunião de 19.12.2011:
Ordem do dia:
01 – Concurso Público – Aquisição de combustíveis rodoviários, gás propano a granel e lubrificantes –
Rectificação de Peças do Procedimento: Por unanimidade, manifestado acordo ao procedimento.
02 - Protocolo para enquadramento de pessoal destinado a integrar a Equipas de Intervenção Permanente
(EIP) – CMC / Autoridade Nacional de Protecção Civil / Assoc. Human.Bomb. Voluntários Chamusca: Por
unanimidade, ratificado o teor deste Protocolo.
03 - Eco Parque do Relvão – Solicitação de cedência de espaço pela Firma Componatura – Informação
Chefe de Gabinete: Por unanimidade, manifestado acordo aos procedimentos enumerados na Informação e
consequente instalação da referida Empresa no Eco Parque do Relvão – Fase IV, freguesia de Carregueira,
concelho de Chamusca.
04 – Eco Parque do Relvão – Fase II / Carregueira – Venda de lotes de terreno / Escrituras – Informação
Serviço Património: Por unanimidade, manifestado o seu acordo à venda dos referidos lotes às referidas
empresas e particular, bem como delegar no Sr. Presidente a competência para outorgar as respectivas escrituras
de transmissão dos lotes.
05 – DOUASU: Alteração ao Regulamento do PDM de Chamusca (Art.º20 – Espaços Industriais):
a) Inicio do Processo de alteração do PDM, definição do prazo de elaboração e de participação
preventivo: Por unanimidade: UM) - Aprovado o Processo de alteração ao PDM de Chamusca, referente ao artigo
20.º, Espaços Industriais; DOIS) - Estabelecido o prazo de 15 dias úteis para a participação preventiva; TRÊS) –
Estabelecer o prazo de seis meses para a elaboração deste processo.
b)Sujeição ou não a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE): Por unanimidade, manifestado acordo à
dispensa de Avaliação Ambiental Estratégica da proposta de alteração regulamentar do PDM de Chamusca.
06 – DOUASU: Pedido de informação prévia sobre obras de edificação / Construção de empreendimento
com 30 moradias assistidas/ Pinheiro Grande: Por unanimidade, emitido parecer favorável à pretensão do
requerente, tendo em conta a importância do projecto para a valorização da freguesia do Pinheiro Grande, bem
como a importância da concretização do projecto terá no progresso do Concelho, tendo em conta a terminologia
utilizada pelo promotor.
07 – DOUASU: Divisão de prédio por atravessamento de estrada – Quinta Cabide / Vale de Cavalos: Por
unanimidade, mandado certificar de conformidade com o solicitado.
08 – DOUASU – Alteração de coberto vegetal – Rearborização com eucalipto / Pedidos de Parecer:
a) Propriedade Quinta do Arrepiado / Carregueira: Por maioria com a abstenção de voto do Sr.
Vereador Dr. Paulo Queimado (PS), emitido parecer favorável ao solicitado.
b) Propriedade Casal de Arraiolos / Chamusca: Por maioria com a abstenção de voto do Sr. Vereador
Dr. Paulo Queimado (PS), emitido parecer favorável ao solicitado.
c) Propriedade – Casal de Payres I / Ulme: Por maioria com a abstenção de voto do Sr. Vereador Dr.
Paulo Queimado (PS), emitido parecer favorável ao solicitado.
09 – Monitorização Ambiental do ECO Parque do Relvão – Proposta do PS e Proposta de Clarificação do
Sr. Presidente: Por unanimidade manifestado acordo ao teor dos documentos apresentados.
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10 – Processos de transição – Mapa de Pessoal /Pessoal noutra situação durante o 1.º Semestre de 2012:
Por unanimidade, aprovada a proposta, tendo em conta a necessidade dos vários serviços de forma a ficarem
salvaguardadas todas as situações mencionada no Documento.
11 - Contabilidade:
a) Situação Económica e Financeira - Contabilidade de Custos – Medidas de aperfeiçoamento –
Informação do Sr. Vice-Presidente: Por unanimidade, tomado conhecimento e continuar a acompanhar com
atenção.
b) Situação Económica e Financeira – Descontas / Tabela de Taxas e outras receitas municipais Novas medidas internas / Proposta do PS e Proposta do Sr. Vice-Presidente: Por unanimidade, aprovada a
Proposta.
c) Situação Económica e Financeira – Novas medidas de contenção e controlo de custo na área
das informáticas e comunicações – Proposta SR. Vice-presidente: Por unanimidade, aprovada a Proposta.
d) Documentos Previsionais 2011 – Alteração: Por maioria aprovado com 4 votos a favor e 1
abstenção de voto do Sr. Vereador Paulo Queimado (PS)
e) Documentos Previsionais para 2012: Por maioria aprovado com 3 votos a favor e 2 abstenções de
voto dos Srs. Vereadores Joaquim Garrido e Dr Paulo Queimado (PS)
Documentos para conhecimento
12 – Casa do Alfaiate – Exposição – email da J. F. Carregueira: Tomado conhecimento.
13 – Acta da reunião com a CCDRLVT (14.10.2011): Tomado conhecimento.
14 – Construção de Lar de Idosos do Chouto / Adenda ao Contrato de Comodato: Tomado conhecimento,
continuar a acompanhar este assunto.
15 - Obras em zona envolvente da sede da ADEPEC / Pedido: Tomado conhecimento, não há objecção à
realização das obras e continuar a acompanhar o assunto.
16 – Teatro de Ulme / Infraestruturas Pesadas / Eventos / Outros – Cópia de Oficio remetido ao Teatro de
Ulme, Núcleo CTR: Tomado conhecimento.
17 – Instalação de Antena de Telecomunicações pela Vodafone/ Eco Parque / Rescisão de contrato de
arrendamento: Tomado conhecimento.
18 – AR- Aguas do Ribatejo – Assembleia Geral (14.12.2011): Tomado conhecimento.
19 – Recursos Humanos – Procedimento Concursal Comum – Técnico Superior - Reclamações – Recursos
Hierárquico/ Despacho de indeferimento: Tomado conhecimento.
20 – Contabilidade – Ponto de situação da divida ao Estado Central à Câmara Municipal da Chamusca:
Tomado conhecimento, continuar a acompanhar o assunto e aguardar pagamento pelo Estado.
21 - Contabilidade: Realização de Despesa (posição compromissos: 09 a 15.12): Tomado conhecimento.

Chamusca, 22 de Dezembro de 2011
O Presidente da Câmara Municipal

Sérgio Morais da Conceição Carrinho
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