(R: 26.04.2011)

ACTA N.º 17/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2011.-----------------------Aos vinte e seis 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, Francisco Manuel Petisca Matias, João Manuel Duarte
Lourenço e Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado comigo, Cristina
Isabel Pires Queimado, Técnica Superior que secretariei.--------------------------------Verificando-se quórum, o Senhor Presidente, declarou aberta a reunião,
eram dezoito horas e quinze 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
21.04.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 409.425,58€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 361.191,93€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 48.233,65€;
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)

–

SESSÃO

ORDINÁRIA

DA

ASSEMBLEIA

MUNICIPAL

(21.04.2010):------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do ofício n.º 7/2011 de 26 do corrente
da ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CHAMUSCA, dando conhecimento da
ordem de trabalhos e das deliberações tomadas naquela sessão, documento
que, por muito extenso se dá por inteiramente transcrito nesta Acta para
todos os efeitos e deliberou por unanimidade, dar execução às decisões
tomadas.------------------------------------------------------------------------------------------------(02) – DESEMPREGADOS EM ACÇÕES DE PREVENÇÃO DE
INCÊNDIOS (MEDIDAS CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO E CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO +) - PROTOCOLO MAI/MADRP/MTSS:-----------Presente o oficio registado no livro respectivo sob o número 5366 em 21
do

corrente do

GABINETE DO

SECRETÁRIO

DE ESTADO

DAS

FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL, referindo que “pretendendo
valorizar e proteger as florestas nacionais e contribuir para a promoção do
mercado social de emprego, através do desenvolvimento de actividades
socialmente úteis por parte da população desempregada, foi celebrado em
2010, um protocolo entre o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas e os Ministérios do Trabalho e Segurança Social e da
Administração Interna, que assenta na dinamização dos Contratos EmpregoInserção (CEI) e Emprego-Inserção+ (CEI+), regulados pela Portaria n.º
128/2009, de 30 de Janeiro, e que permite orientar este instrumento para o
desenvolvimento de acções de defesa da nossa Floresta”, documento que
anexam, solicitando a colaboração do município na ocupação de desempre-
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gados em acções de prevenção de incêndios florestais.---------------------------------- Sobre este assunto o Executivo teceu diversas considerações, tendo
nomeadamente o Sr. Vereador Dr. Paulo Queimado referido que “este
programa de inserção deve ser visto como um investimento e não como mais
uma despesa, considerando-se as deficiências que existem nos vários eixos
que este protocolo contempla, quer a nível da limpeza das zonas da
responsabilidade do município, quer da própria reflorestação”.--------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, considerar o assunto de
interesse e estudar a situação em condições a acordar no âmbito do
Plano Concelhio de Prevenção e Combate a Incêndios. -----------------------------(03) – EMPREGO SOCIAL: MEDIDA CONTRATO EMPREGOINSERÇÃO – PROTOCOLO:--------------------------------------------------------------------Presente o teor de duas Propostas de Protocolo a celebrar com a
JUNTA DE FREGUESIA DE CHAMUSCA, com vista a ocupar beneficiários
de prestação de subsidio de desemprego no mês de Março, documentos
que, por muito extensos se dão por inteiramente transcritos nesta Acta para
todos os efeitos.--------------------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, aprovar o teor das
Propostas de Protocolo.-----------------------------------------------------------------------------(04) – ASCENSÃO 2011 – ESTRUTURA BASE – INFORMAÇÃO
/PROPOSTA: ----------------------------------------------------------------------------------------Subscrita pelo Senhor Vice-Presidente, foi presente a seguinte
Informação /Proposta: “Na sequência da proposta aprovada para orçamento
da Semana da Ascensão 2011 no valor de 47.500€, proponho a seguinte
estrutura base de participação e animação a promover directamente pelo
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Município. Dia 1 de Junho de 2011:Terra e Fado - espectáculo sobre a
historia do fado Chamusquense (Palco Ascensão);Banda Covers (Palco da
Juventude). Dia 2 de Junho de 2011:Tradicional Entrada de Toiros (Rua
Direita de S. Pedro); Caminhos do Futuro - espectáculo infanto-juvenil para
todas as idades (Palco Ascensão); Banda Covers (Palco da Juventude). Dia
3 de Junho 2011: Danças e Outras Lembranças; Espectáculo de
representação etnográfica e novas formas de divulgação da cultura
tradicional (Palco Ascensão); Banda Covers (Palco da Juventude). Dia 4 de
Junho de 2011: 450 Anos, Bonita Idade - espectáculo multicultural de
recreação histórica sobre a elevação de Ulme e Chamusca a vilas e
concelhos (Palco Ascensão); Banda Cover + DJS (Palco da Juventude).
Local das actividades: Parque Municipal. Estruturas de exposição (7
Pavilhões+1): Juntas de Freguesia e Câmara Municipal. Bares de apoio ao
Palco da Juventude: (7 Pavilhões para abertura de propostas - em
condições a definir). Tasquinhas de apoio ao Palco Ascensão:

(2

pavilhões para gestão das Juntas de Freguesia de Chamusca e de Ulme, no
âmbito

das

Comemorações

dos

450 Anos).

Zona

para feirantes

ambulantes: Largo 25 de Abril e/ou Jardim Maria Cabeça. Notas finais: 1. O
Município deve estar disponível para enquadrar outras iniciativas, desde que,
façam uso das infraestruturas montadas previamente para o evento no
Parque Municipal ou ainda no caso da utilização de meios próprios em outros
locais, sempre sem acréscimo de custos adicionais. 1.1. Em termos
promocionais o Município deve estar disponível para enquadrar eventos que
coincidam de 1 a 4 de Junho. 2. Relativamente aos eventos taurinos
promovidos na Praça de Toiros da Chamusca, manter os apoios logísticos
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habituais e os custos com banda filarmónica, GNR e Bombeiros.”.--------------------Sobre este assunto o Executivo teceu diversas considerações,
nomeadamente, relativamente ao significado da Festa para a Comunidade /
Tradição e ao valor do Orçamento apresentado e o esforço que o mesmo
representa para a autarquia em tempos de crise, tendo o Sr Vereador Dr.
Paulo Queimado questionado sobre a razão de “mudança de valores desde a
ultima reunião, em que foi apresentada uma despesa total de €47.500,00 e
neste documento é apresentado um orçamento do mesmo valor quando
ainda não há previsão de qualquer receita, conforme o ponto 01 da acta
15/2011 de 11de Abril”.----------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e com duas abstenções de voto dos Senhores
Vereadores do PS (Sr. Joaquim Garrido e Dr. Paulo Queimado), deliberou
aprovar o teor da Informação / Proposta transcrita.------------------------------------------(05) - VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE PARQUE ANIMAL /
GALEGA - CARREGUEIRA:---------------------------------------------------------------------Oficio registado no livro respectivo sob o número 5361 de 21 do
corrente, da Firma SONDAZEITE - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS, LDA.com sede em E.N.109, Km 160,3, Ortigosa,
2425-737 Ortigosa, solicitando parecer

relativo à criação de um parque

animal na Herdade da Galega sita na freguesia de Carregueira, conforme
descreve.----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por maioria e em minuta para efeitos
imediatos, emitir parecer favorável ao solicitado, tendo em conta a
valorização do projecto para o Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------(06) - DEP. TÉCNICO - DIVISÃO DE PRÉDIO - VINHA NOVA /
CHAMUSCA:-----------------------------------------------------------------------------------------Requerimento registado no livro respectivo sob o número 216 de 11 do
corrente, de ANA MARIA SOUSA CID NEVES E CASTRO DE SOUSA
FALCÃO, residente

em Estrada do Meio, Vinha Nova, Chamusca,

requerendo que lhe seja certificado que o prédio rústico inscrito na matriz
respectiva sob o artigo 5, secção G, da freguesia de Chamusca é
atravessado por estrada municipal dividindo-o em dois prédios separados,
conforme

descrição

constante

do

referido

requerimento

e

restante

documentação que junta.--------------------------------------------------------------------------Instrui este Processo uma Informação Técnica datada de 18.04.2011
referindo, nomeadamente: "Efectivamente o referido prédio é atravessado
por uma estrada que o divide fisicamente em duas parcelas."---------------------------A Câmara apreciou e deliberou por maioria e em minuta para efeitos
imediatos, mandar certificar que o Prédio em referência, devido ao
atravessamento

de

estrada,

se

encontra

fisicamente

dividido,

originando duas parcelas separadas, distintas e autónomas, de acordo
com a descrição constante do requerimento.---------------------------------------------------------------- Documentos para conhecimento:--------------------------------(07) – SAÚDE NO CONCELHO DA CHAMUSCA: CONCENTRAÇÃO
EM ALMEIRIM (16/04) / AGRADECIMENTO:-----------------------------------------------Presente Carta da COMISSÃO DE UTENTES DA SAÚDE DA
FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS, registado no livro respectivo sob o
número 5319 em 20 do corrente, agradecendo pela cedência de autocarro
para a acção de exigência de mais médicos, enfermeiros e outras
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necessidades prementes que a população do concelho precisa, que teve
lugar no passado dia 16 do corrente em Almeirim .-----------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e reiterou a posição anteriormente
assumida relativamente a este assunto, tendo em conta a insuficiência de
meios disponíveis no concelho.------------------------------------------------------------------(08) - 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 5291 de 20.04.2011, remetendo cópia das
actas das reuniões

da Assembleia –Geral da RESITEJO realizadas em

2010-12-28 e 2011-02-10.-------------------------------------------------------------------------(09) – ACÇÃO SOCIAL: BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO DE
CHAMUSCA:-----------------------------------------------------------------------------------------Presente

uma

Informação

da

Coordenadora

do

Banco

supra

referenciado dando conhecimento do ponto de situação deste Processo.-----------A Câmara tomou conhecimento e continuará a acompanhar este
assunto com atenção.-------------------------------------------------------------------------------(10) – ACÇÃO SOCIAL: APOIO SOCIAL A CARENCIADOS –
SITUAÇÃO URGENTE / E.N. 118 – VALE DE CAVALOS:------------------------A Câmara tomou conhecimento de Informação do Coordenador Técnico
do CIS, informando sobre a intervenção a nível de conservação numa
moradia da Freguesia de Vale de Cavalos, que serve de realojamento
temporário a um agregado familiar que faz parte do processo de realojamento – Fase 3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----(11)–EDUCAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA E@EDUCA:------

Presente

Informação

subscrita

pelo

Senhor

Vereador

JOÃO

LOURENÇO, datada de 26 do corrente, relativamente à implementação
desta plataforma para a educação, que terá como Estabelecimentos de
Ensino “Piloto” a Escola Básica do 1.º Ciclo de Ulme e o Jardim de Infância
de Ulme, com inicio no próximo mês de Maio.-----------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e continuará a acompanhar a
implementação da referida Plataforma.--------------------------------------------------------(12) – PEDIDO DE RECTIFICAÇÃO DA CPCJ DA CHAMUSCA À TVI /
PROGRAMA “A TARDE É SUA”:--------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do oficio da COMISSÃO DE
PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE CHAMUSCA, com a ref.ª
79/2011 em 20.04.2011 remetido ao Sr. Director de Programação da TVI,
prestando esclarecimentos relativamente a informações que foram proferidas
no programa “A Tarde É Sua” do dia 19 de Abril pelas 15h00.--------------------------(13) – DESPORTO: ACÇÃO “MAIS LEZÍRIA” – FINAL CONCELHIA
DE ATLETISMO – CONCLUSÃO DE PROVAS:-------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da realização das provas relativas à
acção supra referenciada que terá lugar no próximo dia 30 de Abril pelas
14h30.---------------------------------------------------------------------------------------------------(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 15 a 20 de Abril do ano corrente, na importância global de
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32.047,80€ (trinta e dois mil e quarenta e sete euros e oitenta 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 19.04: Reuniu com o Eng.º Rui Igreja da ACHAR sobre taxas pela
emissão de Licenças e Pareceres relativos a Acções de Rearborização /
Arborização de Cobertos Vegetais e a importância do Sector das Florestas
para o Concelho.-------------------------------------------------------------------------------------Dia 20.04: Reunião no Governo Civil / Apresentação do Plano Distrital
de Protecção de Fogos Florestais.--------------------------------------------------------------Dia 21.04: À tarde entrega de Habitação Social, sita na Gamelinha /
Chamusca / Realojamento. À noite, sessão ordinária da Assembleia
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------Dia 22.04: SISAV: Pequeno incêndio industrial.---------------------------------------Dia 25.04: Participação nas acções do 25 de Abril e comemoração de
Aniversário de Bombeiros.-------------------------------------------------------------------------Dia 26.04: Reunião de Direcção e Assembleia Geral da RESITEJO.------------CENSOS 2011: Distribuiu Documento contendo o Resumo dos
resultados dos Censos 2011 do Concelho. Sobre este assunto o Executivo
teceu diversas considerações, tendo manifestado preocupação pela
diminuição da população em todas as freguesias do concelho relativamente
a 2001, sobretudo na freguesia de Carregueira cujos dados não
correspondem à expectativa criada.-------------------------------------------------------

9

(R: 26.04.2011)

------(16) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:------------------------FRANCISCO MANUEL MATIAS: --------------------------------------------------------FÉRIAS: Informou que esteve de férias na semana passada, tendo
estado presente na sessão solene da Assembleia Municipal.---------------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:------------------------------------------------------------- Deu conhecimento de algumas acções e reuniões em que participou,
referindo, nomeadamente: Dia 20.04:Pelas 19h, reunião com Comissões de
Pais e IPSS’S / fornecedores de refeições Escolares – Aplicação da
Plataforma e@educa / implicações. Dia 21.04: Pelas 17h, entrega de
habitação social / Gamelinha / Chamusca. Dia 22.04: À noite, representou a
Autarquia na Procissão do Senhor da Misericórdia. Dia 25.04: Pelas 10h15m,
cerimónias do içar da Bandeira na Câmara Municipal e na sede de quartel da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Chamusca (61.º
Aniversário). À tarde esteve presente na sessão solene da Assembleia
Municipal (25 de Abril), bem como na abertura da Exposição “À descoberta
do 25 de Abril”, na Biblioteca Municipal e em momento de poesia de Appio
Cláudio.-------------------------------------------------------------------------------------------------JOAQUIM JOSÉ GARRIDO:----------------------------------------------------------------ESTRADA SEMIDEIRO / ULME: Informou que existem bermas caídas e
obstruídas, chamando a atenção para a sua limpeza. Tendo o Senhor
Presidente informado que os serviços já tinham sido informados e que
brevemente seriam limpas.-------------------------------------------------------------------------PAULO JORGE QUEIMADO:--------------------------------------------------------------VENDA AMBULANTE / ZONA CENTRO DA VILA: Solicitou informação
sobre quando seria a reunião de trabalho do Executivo sobre este assunto,
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tendo o Sr. Presidente informado que será brevemente. --------------------------------- Deu conhecimento de algumas acções e reuniões em que participou,
referindo, nomeadamente: Dia 21.04: Pelas 17h, esteve na entrega de
habitação social / Gamelinha / Chamusca. Dia 25.04: Sessão solene da
Assembleia Municipal (25 de Abril) e Comemoração do 61.º Aniversário da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Chamusca.-------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezanove horas e vinte 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
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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