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ACTA N.º 16/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2011.-----------------------Aos dezoito dias do mês de Abril do ano dois mil e onze, nesta Vila da
Chamusca, na Sala das Reuniões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu
a Câmara Municipal sob a Presidência do Senhor Sérgio Morais da
Conceição Carrinho, e com as presenças dos Senhores Vereadores Joaquim
José Duarte Garrido, João Manuel Duarte Lourenço e Paulo Jorge Mira
Lucas Cegonho Queimado comigo, Cristina Isabel Pires Queimado, Técnica
Superior que secretariei, não comparecendo o Senhor Vereador Francisco
Manuel Petisca Matias, por se encontrar de gozo de férias, considerando-se
justificada a respectiva ausência.-----------------------------------------------------------------Verificando-se quórum, o Senhor Presidente, declarou aberta a reunião,
eram dezassete horas e vinte minutos, após o que se deu inicio à apreciação
dos seguintes assuntos:----------------------------------------------------------------------------ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR – Previamente distribuído pelo
Executivo o texto da acta da reunião anterior, foi a mesma aprovada por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA / RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – EM
15.04.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 634.033,27€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 619.748,10€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 14.285,17€;
DOCUMENTOS: 50.544,80€.---------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: Entrou-se depois na ORDEM DO DIA composta dos
seguintes pontos previamente estabelecidos: --------------------------------------------------
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---------------------------Documentos para aprovação:---------------------------------------(01) – FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA - PROCISSÃO DO
SENHOR DA MISERICÓRDIA:------------------------------------------------------------------Ofício com a ref.ª 71/11 da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
CHAMUSCA, datado de 08 do corrente, convidando a edilidade a participar,
nas tradicionais festividades da Semana Santa que decorrerá de 20 a 24 de
Abril próximo, nomeadamente na Tradicional Procissão do "Senhor Jesus da
Misericórdia" no dia 22, pelas 21,30 horas.---------------------------------------------------A Câmara deliberou agradecer e informar que se fará representar pelo
Senhor Vereador JOÃO MANUEL LOURENÇO, bem como formular votos
para que as cerimónias habituais desta quadra se revistam, como de
costume, da maior dignidade e participação.-------------------------------------------------(02) – ECO PARQUE DO RELVÃO / FASE II – INSTALAÇÃO DE
EMPRESA:--------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência de anteriores contactos e deliberações sobre este
assunto, foi presente a seguinte Informação subscrita pelo Senhor
Presidente: “A Câmara Municipal celebrou com a empresa RECOMPOSTOS
- Valorização Global de Resíduos, SA contrato promessa de compra e venda
para os lotes n.º 3 e 4 da Fase II do Eco Parque do Relvão. A empresa vem
agora solicitar a aquisição do lote n.º 2 com uma área total de 5 890 m2 que
confina com os lotes objecto do contrato celebrado anteriormente. Nas
reuniões havidas com o promotor, o mesmo sempre mostrou urgência no
processo, tendo em conta que pretende iniciar as obras de construção ainda
durante o corrente mês (Abril). Tanto quando sabemos, o projecto contempla
duas vertentes, nomeadamente para criação de plataforma para recepção de
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camiões, bem como para operações de gestão de resíduos e seu posterior
encaminhamento para as várias fileiras. Tal como já aconteceu com os
anteriores lotes e com outras empresas, o preço de venda deverá ser de
1 €/ m2. A concretizar-se a pretensão da empresa, esta ficará com a posse
de 3 lotes na Fase II do Eco Parque do Relvão e com uma área total de 22
645 m2.”.------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara após o Sr. Presidente ter prestado esclarecimentos
complementares sobre este assunto, deliberou por unanimidade:---------------------UM) – Revogar a deliberação tomada em 11.09.2007 (Ponto 02).---------------DOIS) – Atribuir o lote n.º 2 do loteamento Eco Parque do Relvão, Fase
II, sito na freguesia de Carregueira à Empresa RECOMPOSTOS - Valorização Global de Resíduos, SA.------------------------------------------------------------------(03) – PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS
SOCIAIS DESFAVORECIDOS DO MUNICIPIO DE CHAMUSCA:--------------------Informação dos Serviços, dando conhecimento que terminou no dia 28 de Abril
findo o prazo de APRECIAÇÃO PÚBLICA da Proposta referenciada em epígrafe,
verificando-se que não foram formuladas nem apresentadas, sobre a mesma,
quaisquer reclamações, observações ou sugestões, pelo que se encontram reunidas as
condições para aprovação da mesma..----------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, confirmar a aprovação da mencionada
Proposta de Regulamento, conforme deliberação de 17.01.2011 e remetê-la para
aprovação da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------(04) – CONTABILIDADE – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO –
PONTO DE SITUAÇÃO – TOMADA DE POSIÇÃO:---------------------------------------Presente o seguinte documento subscrito pelos eleitos da CDU (Sr.
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Presidente, Sérgio Carrinho; Sr. Vice-Presidente, Francisco Matias) e
Coligação “Mais e Melhor” – PPD/PSD.CDS-PP (Sr. Vereador a tempo
inteiro, João Lourenço): “ TOMADA DE POSIÇÃO: Assunto: Ponto de
Situação Financeira: A maioria na Câmara Municipal, desde o inicio deste
mandato, tem vindo detalhadamente a informar sobre a situação financeira, a
Câmara Municipal, os restantes órgãos e ainda mais publicamente a
população em geral, através dos meios à disposição da autarquia,
nomeadamente os informas. Procurou desde sempre lançar alertas sobre a
situação financeira à medida que a situação se tornava mais ou menos
grave. Implementou uma série de medidas de contenção nos serviços ao
longo do ano de 2010, procurou com os diferentes interlocutores,
nomeadamente com a oposição, consensualizar os investimentos indispensáveis. Apresentámos o orçamento possível para 2011, onde já se previa a
eventual necessidade de novas medidas de contenção. Procurámos por um
lado, apesar da demissão da oposição dos grupos de trabalho criados em
2010, aprofundar o consenso em volta das medidas necessárias de
contenção e por outro o consenso necessário sobre os investimentos
estratégicos. A abertura da maioria foi total, procurando não criar nem
cristalizar quaisquer tipo de pressupostos que dificultassem contributos e/ou
sugestões genuínas por parte da oposição. Apresentámos a prestação de
contas de 2010 onde é evidente o esforço do Município para melhoria das
suas finanças. Clarificaram-se ainda os impactos da crise do país e do
Estado Central nas finanças do Município. Em resultado de todo este
percurso, o actual Partido Socialista na Câmara Municipal, clarificou a sua
posição através de criticas sem propostas alternativas, ignorando ainda o
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que acontece na realidade local, regional e nacional nas matérias económicas
e financeiras. Por isso, chegou a hora de mais uma vez, os mesmos,
assumirem as decisões difíceis, mas necessárias, as quais serão
apresentadas à medida que a situação do país, do concelho e do Município o
exigirem. Continuaremos a manter toda a disponibilidade para acolher e
analisar propostas, contributos e/ou sugestões, desde que as mesmas não
constituam nenhuma tentativa de puro bloqueio ao funcionamento normal do
Município.”.--------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo apreciou, pelo que, com um voto a favor do Senhor
Vereador João Lourenço; - Dois Votos Contra dos Senhores Vereadores do
PS (Joaquim Garrido e Dr. Paulo Queimado) e tendo o Senhor Presidente
declarado exercer o direito de voto de qualidade (nos termos do n.º2 do
artigo 89º da lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei
5-A/2002 de 11 de Janeiro), a Câmara deliberou, aprovar o teor do
Documento transcrito.-------------------------------------------------------------------------------(05) - CONTABILIDADE - CONTROLO ORÇAMENTAL - MÊS DE
MARÇO 2011:---------------------------------------------------------------------------------------- Presente o "Mapa Resumo" bem como das RELAÇÕES elaboradas
pela Secção de Contabilidade, discriminando a "Posição Orçamental da
Receita", a "Posição Orçamental da Despesa", tudo referente ao mês de
Março findo, documento que, por muito extenso se dá por inteiramente
transcrito nesta Acta para todos os efeitos. --------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e com a abstenção de voto dos
Senhores Vereadores do PS (Joaquim Garrido e Dr. Paulo Queimado),
deliberou por maioria, aprovar os referidos Documentos.----------------------------
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-------------------------- Documentos para conhecimento:--------------------------------(06) – ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 2011 – ASSEMBLEIAS DE VOTO /
CARREGUEIRA: ------------------------------------------------------------------------------------Presente o oficio registado no livro respectivo sob o número 5099 em 15
do corrente, sugerindo que seja utilizadas as instalações do Edifício da Junta
de Freguesia para a realização das próximas eleições legislativas. A Câmara
manifestou o seu acordo à utilização do edifício da sede da Junta de
Freguesia para funcionamento das Assembleias de Voto nos Actos Eleitorais
futuros.--------------------------------------------------------------------------------------------------(07) – REABILITAÇÃO DE UM EDIFICIO NO LUGAR DE PAIRES /
ULME - APROVAÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO PELO IRHU:-----------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do oficio registado no livro
respectivo sob o n.º 5072 em 15 do corrente do IHRU — INSTITUTO DA
HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, informando da aprovação da
comparticipação no montante de 13.034,72€ (45% do valor total) para a
reabilitação de um edifício escolar e numa moradia T2 no lugar de Paires,
freguesia de Ulme.-----------------------------------------------------------------------------------(08) – XIX CONGRESSO DA ANMP (09.07.2011):----------------------------------A Câmara tomou conhecimento da Circular 63/2011, da ASSOCIAÇÃO
NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES registado no livro respectivo sob
o número 5138, em 18.04.2011, informando que no próximo dia 09 de Julho
realiza-se em Coimbra o evento supra referenciado, no qual a Câmara
Municipal se fará representar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------(09)

-

“PARA

ALÉM

DA

CRISE,

MUNICIPIOS

CONTINUAM

SOLIDÁRIOS COM O PAÍS”:--------------------------------------------------------------------A Câmara manifestou o seu acordo ao teor de Comunicação da ANMP,
sobre o assunto em epígrafe, bem como continuar a acompanhar este
assunto com a máxima atenção.-----------------------------------------------------------------(10) - RESITEJO – ASSEMBLEIA GERAL / ACTAS DE REUNIÕES:---------A Câmara tomou conhecimento do oficio da RESITEJO – ASSOCIAÇÃO
DE GESTÃO E TRATAMENTO DOS LIXOS DO MÉDIO TEJO, registado no
livro respectivo sob o número 5026 de 14.04.2011 em realizadas em
2010-06-25, 2010-09-30 e 2010-11-09.--------------------------------------------------------(11) – ALTERAÇÃO DO PDM: ALTERAÇÃO À PLANTA DE
ORDENAMENTO PARREIRA / SALVADOR – PARTICIPAÇÃO PÚBLICA:-------A Câmara tomou conhecimento da Deliberação n.º 1026/2011, relativa
ao assunto supra referenciado, publicado no Diário da República, 2.ª Série,
N.º74 em 14.04.2011.-------------------------------------------------------------------------------(12) – REALOJAMENTO – FASE 3 – RUA DA GAMELINHA /
CHAMUSCA - MORADIA SOCIAL TIPO T4:---------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento de Informação do Coordenador Técnico
do CIS, informando sobre a conclusão das obras na referida habitação que
será entregue no dia 21de Abril, a qual teve o custo total de 66.804,37€.------------(13) – CULTURA – FESTA DO TAMAZIM – RECREAÇÃO HISTÓRICA
SEISCENTISTA DO CONFLITO DE TAMAZIM: -------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da realização desta actividade, que terá
lugar no dia 07.05.2011 em Semideiro, inserida nas Comemorações dos 450
anos de elevação a vila e concelhos de Chamusca e Ulme, e prestará apoio
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logístico à mesma.-----------------------------------------------------------------------------------(14) – CONTABILIDADE - REALIZAÇÃO DE DESPESAS:--------------------A Câmara tomou conhecimento, em cumprimento do disposto no n.º 3
do artigo 65.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º
5-A/2002 de 11 de Janeiro, da “Posição dos Compromissos” correspondente
ao período de 08 a 14 de Abril do ano corrente, na importância global de
76.399,57€ (setenta e seis mil e trezentos e noventa e nove euros e
cinquenta e sete cêntimos).-----------------------------------------------------------------------(15) - INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE:-------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento dos contactos, reuniões e
acções em que participou no período compreendido entre a última e a
presente reunião, bem como do agendamento do previsto até à próxima
reunião:-------------------------------------------------------------------------------------------------Dia 12.04: Almoço de trabalho com o Dr. Paulo Leitão / Assunto:
Travessa das Cerradas. Reuniu com o Sr. Vasco de Mello sobre terreno para
a instalação de Depósito da Firma TAGUSGÁS para reforço ao
ECOPARQUE. ---------------------------------------------------------------------------------------Dia 13.04: Almoço com o Sr. Rui Cordeiro – Visita às obras em curso.---------Dia 14.04: Reunião com Junta de Freguesia de Parreira e Associação
Empresarial (ADIP) / Assunto: Ponto de situação da Zona Industrial e
procedimentos a definir.----------------------------------------------------------------------------Dia 15.04: Acompanhamento da acção de Reconstituição Histórica da
Procissão das Endoenças, no âmbito da Comemoração dos 450 anos de
Elevação a vilas e concelhos de Chamusca e Ulme.---------------------------------------Dia 18.04: Reunião com Luís Pedroso sobre Processo de Investimento
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Entrada Sul da Vila da Chamusca – Troca de impressões / Agendar reunião
com Junta de Freguesia, Assembleia Municipal e Técnicos a ter lugar,
eventualmente, a 6 de Maio da parte da tarde.-----------------------------------------------SEMANA SANTA / FERIADOS / PÁSCOA E 25 DE ABRIL:---------------------- - PESSOAL / TOLERÂNCIA DE PONTO: A Câmara, após proposta
verbal do Senhor Presidente, deliberou, conceder Tolerância de Ponto na
tarde de quinta-feira (21.04), a todos os trabalhadores da Autarquia.------------------- - Serviços de Limpeza Urbana e Recolha de Lixo funcionarão no dia
23 de Abril. Os semáforos na Rua Direita de S. Pedro estarão intermitentes
no período de 22 a 25 de Abril.---------------------------------------------------------------------- - ALTERAÇÃO DA DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA SEMANAL: A
Câmara, após proposta verbal do Senhor Presidente, deliberou, que a
próxima reunião terá lugar dia 26 (terça-feira), pelas 18h00, em virtude de ser
feriado na segunda-feira (25 de Abril).----------------------------------------------------------(16) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:-------------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:------------------------------------------------------------- Deu conhecimento de algumas acções e reuniões em que participou,
referindo, nomeadamente: Dia 12.04: Reunião com Núcleo Regional do Sul
da Liga Portuguesa Contra o Cancro / Rastreio Cancro da Mama para
programar a 5.ª Volta de Rastreio no Concelho da Chamusca. Dia 13.04: À
tarde, reunião na Golegã sobre Intervenção Precoce / Projecto de
Intervenção Precoce Supraconcelhio da Chamusca. Dia 14.04: Reunião na J.
F. Parreira com ADIP sobre Zona Industrial. Dia 15.04: Procissão das
Endoenças / Reposição histórica. Dia 16.03: Concentração promovida pelas
Comissões de Utentes do Distrito de Santarém, junto ao ACES de Almeirim.
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Dia 18.04: Reunião com Equipa de Saúde da UCC e Departamento de
Desporto da CM / Educação para a saúde / Fundação Portuguesa de
Cardiologia. Dia 20.04: Reunião com Comissão de Pais e IPPS /
Fornecedores de Refeições – Plataforma e@educa. --------------------------------------PAULO JORGE QUEIMADO:--------------------------------------------------------------Deu conhecimento de algumas acções e reuniões em que participou,
referindo, nomeadamente: Dia 15.04: Procissão das Endoenças: Participou
na caracterização de alguns dos figurantes. Dia 17.04: Passeio TT
promovido pelo Centro Cultural do Semideiro.-----------------------------------------------TRANSPORTES DE LAMAS - SEMIDEIRO / ULME: Informou que
recebeu algumas reclamações de moradores no Semideiro, relativamente
ao derrame para a estrada de lamas transportadas em veículos pesados
para o ECOPARQUE, tendo o Senhor Presidente informado que irá verificar
esta situação e averiguar qual a empresa que está a proceder desta forma.---------VENDA AMBULANTE / ZONA CENTRO DA VILA: Aludiu, mais uma
vez, às questões de segurança para os peões e automobilistas,
relativamente à venda ambulante feita na via pública, na Vila de Chamusca,
sobretudo na Zona envolvente do Centro de Saúde, tendo o Sr. Presidente
informado que este assunto será objecto de análise em próxima reunião para
definição de procedimentos. ---- -----------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezoito horas e quarenta minutos, da qual, para
constar, se lavrou a presente acta que, depois de ser considerada aprovada,
vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim Cristina

Queimado
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servindo de Secretário, que redigi e igualmente assino, nos termos do n.º 2
do artigo 92.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/
2002 de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara,
Sérgio Morais da Conceição Carrinho
O Técnico Superior,
Cristina Isabel Pires Queimado
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