INFO Nº 182/2011

ECO PARQUE DO RELVÃO
PONTO DE SITUAÇÃO
•

Realizou-se uma visita de trabalho da Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleia de
Freguesia da Carregueira a algumas empresas em obras ou em laboração.

•

Iniciaram-se as obras do projecto do SUCH (Microondas) que deverá estar concluído no início do
próximo ano.

•

Foi efectuada escrita de compra e venda referente a um lote na Fase IV para instalação da empresa
Peralta & Coutinho, SA e foi celebrado contrato de promessa de compra e venda de lote também nesta
fase para a empresa AMBIPOMBAL, SA.

•

Foram acompanhadas as situações referentes a incêndios nas imediações e dentro das instalações da
empresa RIBTEJO, bem como outros acidentes, nomeadamente de descargas incorrectas de efluentes
também desta empresa.

•

Foi acordado na Câmara Municipal, com base em documento apresentado pelo Partido Socialista,
procedimento para instalação de grupo de trabalho no âmbito da Associação Eco Parque do Relvão,
para estar a funcionar até ao final do 1º trimestre de 2012.

•

Estão a decorrer contactos com a Sociedade Parque Almourol para apreciação da obra do Centro de
Formação Outdoor e sua possível integração no Eco Parque do relvão em termos e moldes a definir.

•

Estão a decorrer procedimentos diversos com a CCDRLVT com vista à regularização de processos no
que toca à revisão do PDM, desafectação de REN e outros processos, com vista a dar andamento a
diversas situações.

•

Foi assinado o contrato com o consórcio que ganhou a obra das infraestruturas da Fase II do Eco
Parque do Relvão, que foi remetido para o Tribunal Constitucional para efeitos de visto prévio.

•

Foi possível aprovar o Loteamento da Fase II do Eco Parque do Relvão e dar andamento aos registos
respectivos, estando previsto realizar até ao final do corrente ano as escrituras de compra e venda com
as empresas já instaladas e as que se encontram em obras.

Chamusca, 28 de Dezembro de 2011
O Presidente da Câmara Municipal

Sérgio Morais da Conceição Carrinho
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