INFO Nº 183/2011

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL - DELIBERAÇÕES
Reunião de 26.12.2011:
Ordem do dia:
Documentos para aprovação
01 – Sessão Ordinária da Assembleia Municipal – Dezembro 2011: Por unanimidade, dar execução às
deliberações tomadas pelo órgão.
02 - Materiais com Radioactividade / Cirver´s - Ofícios da ECODEAL e SISAV: Por unanimidade, e tendo em
conta o assunto ser de elevado interesse, agendar reunião de trabalho/ sessão de Esclarecimentos com eleitos da
Assembleia Municipal, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia do Concelho, Cirver’s e entidade ITN para
prestação de esclarecimentos dos procedimentos necessários.
03 – DOUASU: Processos de ordenamento do território: Processos em Tramitação: Por unanimidade,
acompanhar o desenvolvimento dos respectivos processos.
04 – Contabilidade:
a)Controlo Orçamental – Novembro 2011 - Por unanimidade, tomado conhecimento.
b)Documentos Previsionais / Alteração – Por maioria aprovado com 2 votos a favor e 1 abstenção de
voto do Sr. Vereador Paulo Queimado (PS)
Documentos para conhecimento
05 – Protecção Civil: Semaforização Ulme / Avaria de longo tempo – Possíveis acidentes – Cópia de ofício
remetido à EP, SA: Tomado Conhecimento e continuar a acompanhar o assunto.
06 – Barca do Arripiado / Email da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Chamusca: Tomado
conhecimento e continuar a estudar o assunto com vista à sua resolução equilibrada.
07 - Saúde: Encerramento do Atendimento Complementar – Período de Natal e Ano Novo: Tomado
conhecimento, continuar a acompanhar com atenção.
08 – AR – ÁGUAS DO RIBATEJO – Inauguração da unidade da Chamusca: Tomado conhecimento,
manifestada congratulação com a melhoria das condições de atendimento ao público.
09 – Fado a Património Cultural Imaterial da Humanidade / Agradecimento da C.M. Lisboa: Tomado
conhecimento e manifestado regozijo com a posição que esta Câmara assumiu anteriormente, associando-se a
este processo tendo em conta o concelho da Chamusca ser rico em poetas, compositores, músicos e fadistas,
bem como a envolvência da Autarquia na divulgação desta arte.
10 - Contabilidade: Realização de Despesa (posição compromissos: 16 a 22.12): Tomado conhecimento.

Chamusca, 27 de Dezembro de 2011
O Presidente da Câmara Municipal

Sérgio Morais da Conceição Carrinho
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