(R: 02.05.2011)

ACTA N.º 18/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2011.-----------------------Aos dois dias do mês de Maio do ano dois mil e onze, nesta Vila da
Chamusca, na Sala de 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 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
29.04.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 355.789,55€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 304.357,34€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 52.432,21€;
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) – EDUCAÇÃO: REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR – 1.º
CICLO DO ENSINO BÁSICO - 2011-2012:--------------------------------------------------Presente o fax remetido à DRELVT em 28.04.2011, solicitando
informações relativamente às questões enumeradas no Fax de 16/03/2011,
ofício n.º 7/2011 de 26 do corrente.------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, continuar
a acompanhar o assunto com atenção.---------------------------------------------------------(02) - BENEFICIOS FISCAIS RELATIVOS À INTERIORIDADE:
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE IMT - CHAMUSCA:-------------------------------------Presente o requerimento registado no livro respectivo sob o número 431
em 02 do corrente, da Firma ULCHARGEST – PROMOÇÃO E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, LDA., Contribuinte Fiscal número 505 130 190, com sede na
Rua Câmara Pestana, n.º 2, freguesia e concelho de Chamusca, requerendo
que lhes seja certificado, para efeitos de concessão de Isenção de
Pagamento de IMT, nos termos da alínea b) do nº3 do artigo 43.º do Estatuto
dos Benefícios Fiscais (D.L.215/89, de 01 de Julho), relativamente à
aquisição do prédio urbano composto por Fracção Autónoma designada pela
Letra "D", correspondente ao rés do chão, identificado com o n.º4 do prédio
urbano submetido ao regime de propriedade horizontal, sito na Rua General
Humberto Delgado e Rua Câmara Pestana, na freguesia e concelho de
Chamusca, inscrito na matriz predial da mencionada freguesia sob o artigo
3242 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Chamusca sob o n.º
2420- Freguesia de Chamusca, para desenvolver a sua actividade, em como
o referido prédio se insere em área territorial beneficiária abrangida pela
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Portaria n.º 1117/2009, de 30 de Setembro.--------------------------------------------------A Câmara apreciou e tendo em consideração tratar-se de operação para
investimento, deliberou por unanimidade, certificar de conformidade com o
solicitado e remeter para ratificação da Assembleia Municipal.-------------------(03) – REDUÇÃO DE TAXAS DE COBERTO VEGETAL / ESPÉCIES
DE RÁPIDO CRESCIMENTO – PROPOSTA DE PROCEDIMENTO:-----------------Acompanhada de diversa documentação nomeadamente Informação da
Secção de Taxas e Licenças e ofícios da ACHAR – Associação dos
Agricultores de Charneca, registados no livro respectivo sob os números
5094 e 5561 em 15 e 27 de Abril findo, foi presente a seguinte “Proposta de
Procedimentos” subscrita pelo Senhor Presidente “Tendo em conta a
importância do sector florestal para o concelho e considerando haver
efectivamente exagero no valor para a emissão de pareceres, considero sem
prejuízo de apreciação aprofundada do assunto, que se deve suspender a
tabela de taxas existente e considerar para efeitos de licença e parecer
atribuir um valor de 20 € por hectare para licenciamento e parecer. Tal
procedimento será aplicado aos processos de parecer anteriores que
reclamem do valor aplicado e que aguardam decisão final quanto ao
pagamento.”.------------------------------------------------------------------------------------------Sobre

este

assunto

o

Sr.

Presidente

prestou

esclarecimentos

complementares, pelo que, após solicitação dos Senhores Vereadores do
PS, a Câmara deliberou que a documentação será de novo presente na
próxima reunião para decisão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------(04) – PROGRAMA CONFORTO HABITACIONAL PARA PESSOAS
IDOSAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------Acompanhado de Informação/Proposta subscrita pelo Senhor Vereador
João Lourenço, foi presente o teor da Proposta de Protocolo a celebrar com
o INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL, I.P, que tem como objectivo
“melhorar as condições básicas de habitabilidade e mobilidade das pessoas
idosas que usufruam de serviços de apoio domiciliário, por forma a prevenir e
a evitar a institucionalização” e a duração de 12 meses com a possibilidade
de renovação por igual período, com um financiamento máximo de 3.500
Euros por habitação, documento que, por muito extenso se dá por
inteiramente transcrito nesta Acta para todos os efeitos.----------------------------------A Câmara, após troca de impressões e considerações pelo Executivo
relativamente à importância social do protocolo para o Concelho, deliberou
por unanimidade e em minuta para efeitos imediatos, aprovar o teor da
referida Proposta de Protocolo, dado que representa uma mais valia à
resolução de assuntos na área social. -----------------------------------------------------(05) - DEP. TÉCNICO - ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO URBANO
MUNICIPAL “URBANIZAÇÃO DO CASAL DA PARREIRA DE BAIXO –
PARREIRA” / PARREIRA:------------------------------------------------------------------------Presente o Projecto de Alteração à Constituição de Loteamento Urbano
Municipal supra referenciado (composto de Peças Escritas e Desenhadas),
elaborado pela Firma GABICREL – Consultores de Engenharia, Lda.,
promovido pela Câmara Municipal, a localizar no Casal da Parreira de Baixo,
freguesia de Parreira, e concelho de Chamusca, com vista à constituição de
16 lotes (14 destinados a moradias unifamiliares de um ou dois pisos, 1 lote
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já consolidado destinado a Centro de Dia e 1 lote reservado

para

equipamento) em vez dos anteriores 39 lotes, conforme documentação que
anexa.---------------------------------------------------------------------------------------------------Instrui este Processo uma Informação Técnica datada de 27.04.2011
referindo, nomeadamente: "Foram cumpridas as áreas de cedência para
zona verde, estacionamento público previstos no PDM, e também foram
cumpridos os índices previstos para as zonas urbanas consolidadas, (índice
de ocupação de 75%, sendo que 15% são para os anexos). Assim poder-seá avançar com a execução do loteamento, enquanto se aprova a alteração
ao PDM para o efeito, e posteriormente emitir-se-á o respectivo Alvará.”.-----------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade e em minuta para
efeitos imediatos, aprovar a alteração ao referido Loteamento e emitir o
respectivo Alvará.------------------------------------------------------------------------------------(06) - DEP. TÉCNICO - DIVISÃO DE PRÉDIO - SALVADOR

/

PARREIRA:-------------------------------------------------------------------------------------------Requerimento registado no livro respectivo sob o número 238 de
27.04.2011, de JOSÉ ALVES DA CUNHA, solicitador com escritório na
Travessa Lourenço de Carvalho, 12, em Almeirim, requerendo que lhe seja
certificado que o prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 74 Secção I, da
freguesia de Parreira, pertencente a José António da Rosa Neto, se encontra
dividido e constitui dois prédios distintos e autónomos por atravessamento de
estrada, conforme descrição constante do referido requerimento e restante
documentação que junta.---------------------------------------------------------------------------Instrui este Processo uma Informação Técnica datada de 29.04.2011
referindo,

nomeadamente:

"Efectivamente

o

prédio

em

questão,

é
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atravessado pela rua 1.º de Dezembro que o divide fisicamente em duas
parcelas autónomas e distintas, conforme descrito. Face ao exposto nada
temos a opor que se certifique tal facto.".-----------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade 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.--------------------------------------------(07) – DEP. TÉCNICO – PLANO OPERACIONAL INTERMUNICIPAL
2011 – COMISSÃO INTERMUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA
CONTRA INCÊNDIOS DOS MUNICIPIOS DE ALMEIRIM, ALPIARÇA E
CHAMUSCA: ----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara após o Executivo ter tecido considerações sobre a importância
do sector florestal para o Concelho, deliberou por unanimidade, tomar
conhecimento do teor do Plano e da sua aprovação na reunião da referida
Comissão em 28.04.2011, bem como de explicações complementares sobre
o referido Documento prestadas pelo Senhor Presidente.--------------------------------(08) – CONTABILIDADE – PROPOSTAS DAS NOVAS MEDIDAS DE
CONTROLO

E

CONTENÇÃO

DE

DESPESAS

–

ANÁLISE

E

CONTRIBUTOS / MEMORANDO:--------------------------------------------------------------Elaborado pelo Senhor Vice-Presidente, foi presente o seguinte
Documento: --------------------------------------------------------------------------------------------------“1- Tendo em conta a redução efectiva de receitas provenientes da
Administração Central (no 1o trimestre de 2011 diminuição média mensal de
216.377,99€) e pagamentos em atraso devidos à Câmara Municipal pela
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Administração Central do Estado e Outras entidades (a 31/12/2010 eram de
1.001.104,90€) sem grandes expectativas de recebimento. 2- Tendo em
conta a suspensão da nova tabela de taxas e impostos municipais entretanto
aprovada (com a perca da totalidade das novas eventuais receitas) e ainda a
aplicação de descontos na antiga tabela de taxas e impostos, actualmente
em vigor para a maior parte das possibilidades de receita (no 1o trimestre de
2011 assistiu-se a uma diminuição média mensal de 2.649,72€). Acresce
ainda a proposta em estudo para incentivar a actividade económica florestal
com o desconto das taxas na área do coberto vegetal. As receitas próprias
poderão sofrer uma redução próxima de quase zero. 3- Com base na
situação financeira do país e seus efeitos directos e colaterais nas finanças
do Município, proponho a tomada de novas medidas de controlo e contenção
de despesa, nos seguintes eixos, a partir de 1 de Julho de 2011.------------------------DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO (INVESTIMENTOS): - Limitar
neste eixo os eventuais investimentos ao nível de candidaturas aprovadas no
Quadro Comunitário, Zona Industrial da Parreira e Protecção Civil; Carregueira - infraestruturas zona industrial 2a fase Eco Parque do Relvão; Chamusca - requalificação ribeiro da Gamelinha; - Chouto - requalificação
ribeiro do Chouto; - Vale de Cavalos - requalificação do ribeiro da Várzea; Conclusão do processo Quadros Interactivos nas escolas do 1o ciclo em
todas as freguesias; - Parreira - conclusão processo Estrada do Interior; Parreira - infraestruturas zona industrial.--------------------------------------------------------DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCACIONAL, DESPORTIVO E
CULTURA (INVESTIMENTOS): Limitar os eventuais investimentos neste
eixo ao nível de candidaturas aprovadas pelo IHRU, cumprimento dos novos
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regulamentos para apoios sociais e apoio ao movimento associativo e
continuação da construção do Lar da 3a idade: Carregueira - construção do
Lar da 3a idade; Chamusca - construção de 1 habitação social do tipo T2;
Chamusca - instalação da Loja Solidária.------------------------------------------------------MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PROXIMIDADE (INVESTIMENTO):
Limitar eventuais investimentos ao nível da manutenção dos diversos
equipamentos e edifícios de utilização colectiva municipais.-------------------------------APLICAÇÃO DE MEDIDAS CONTROLADORAS DE CUSTOS DE
INVESTIMENTO E CUSTOS CORRENTES: - Suspender todas as pequenas
obras em curso com recurso a serviços externos e/ou administração directa;
- Redução dos horários extraordinários de atendimento ao público na Piscina
Municipal, Biblioteca Municipal, limpeza urbana (vila da Chamusca), limpeza
de fossas e recolha de monos (vila da Chamusca); - Estabelecimento de
plafond's semestrais em consumíveis por cada serviço, por a optimizar o seu
funcionamento sem grandes perdas na resposta à comunidade; - Estabelecer novo plafond para acolhimento de CEI's, CEI + S e estágios
profissionais; - Aprofundar a reorganização de serviços ao nível de
consumos correntes e de manutenção, nomeadamente ao nível do Parque
de Máquinas e viaturas; - Tomar medidas, após conclusão dos processos
concursais de pessoal, limitando a aquisição permanente de prestações de
serviços em pessoal e prémios de participação permanentes; - Desenvolver
um processo de limitação de intervenções previstas para o corrente ano com
as Juntas de Freguesias, IPSS's e associações.-----------------------------------------------PLANEAMENTO ABERTO: - Dar atenção às questões mais
prementes ao nível da diminuição dos serviços de saúde e eventual
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encerramento de escolas do 1o ciclo; - Dar especial atenção às dinâmicas do
Eco Parque do Relvão e revisão do PDM; - Insistir nas abordagens do
Chamusca XXI e Animação Territorial, agora à luz da nova realidade
censitária agora conhecida, a qual aponta para uma redução em cerca de
11% da população nos últimos 10 anos, assim como projecções para os
próximos 10; - Na rede viária procurar o desenvolvimento das ligações ao
exterior do concelho (IC3, nova ponte, variantes às localidades e ligações ao
concelho de Coruche); - Na rede viária interna procurar manter em boas
condições a rede viária existente; - No desenvolvimento económico da
especial atenção ao crescimento industrial com destaque para o Eco Parque
do Relvão e ao aproveitamento sustentado dos recursos naturais e das
condições territoriais existentes, tanto no espaço das freguesias rurais como
na estrutura urbana em particular com destaque para a reabilitação urbana
na vila da chamusca, visando as mais diversas formas de desenvolvimento
económico; - Continuar a participar no cumprimento do objectivo das Águas
do Ribatejo em dotar todo o concelho na qualidade do abastecimento de
água e em dotar todas as localidades com sistema de esgotos com
tratamento; - Continuar a dar atenção às questões da educação, saúde e
acção social; - Na cultura, desporto e recreação desenvolver o modelo de
Animação Territorial praticado nas Comemorações dos 450 anos.-------------------------MEDIDAS DECORRENTES DA INTERVENÇÃO EXTERNA NA
VERTENTE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO PAÍS: O Município deve estar
alertado para a eventual necessidade na tomada de mais medidas. O
Município deve também estabelecer, após o conhecimento objectivo das
medidas, um diálogo urgente, objectivo e claro com terceiras entidades com
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as quais possui parcerias de sustentabilidade, nomeadamente: Juntas de
Freguesia, Associação de Bombeiros Voluntários, IPSS's, Agrupamento
Vertical de Escolas e Jardins e outras entidades privadas, públicas e do
sector financeiro.”------------------------------------------------------------------------------------(09) - CONTABILIDADE - DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2011 –
ALTERAÇÃO:----------------------------------------------------------------------------------------Elaborada pelos Serviços de Contabilidade, foram presentes as
seguintes alterações aos Documentos Previsionais/ano económico de
2011: Oitava ao Orçamento, Grandes Opções do Plano (GOP’s) e Plano
Plurianual de Investimentos (PPI) e a Sétima às Actividades Mais
Relevantes, documentos que, por muito extensos, se dão por inteiramente
transcritos nesta acta, para todos os efeitos.------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por maioria, com 3 votos a favor (2 CDU
e 1 PSD), 1 voto contra (Senhor Vereador Dr. Paulo Queimado - PS) e 1
abstenção de voto (Sr. Vereador Joaquim Garrido – PS) aprovar os
referidos Documentos.----------------------------------------------------------------------------------------------- Documentos para conhecimento:--------------------------------(10) – AUDIÊNCIA COM VISTA À AQUISIÇÃO DA SEDE DO GRUPO
DRAMÁTICO MUSICAL “JNP”:-----------------------------------------------------------------Presente Carta do GRUPO DRAMÁTICO MUSICAL “J.N.P”, com sede
na Rua Miguel Bombarda n.º6, freguesia e concelho de Chamusca,
solicitando audiência com vista a aquisição da sede do Grupo. A Câmara
tomou conhecimento e irá dar andamento aos procedimentos subsequentes
com vista a apoiar o Grupo na aquisição da sua sede.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------(11) – REQUALIFICAÇÃO DA COLÓNIA BALNEAR DA NAZARÉ /
PONTO DE SITUAÇÃO DO PROCESSO:------------------------------------------------Presente email do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas
dando conhecimento do ponto de situação do processo de requalificação do
Edifício supra referenciado. A Câmara tomou conhecimento e continuará a
acompanhar este assunto.-------------------------------------------------------------------------(12) - CULTURA: COMEMORAÇÕES DOS 450 ANOS DE ELEVAÇÃO
A FREGUESIAS E CONCELHO ULME E CHAMUSCA: RECREAÇÃO
HISTÓRICA SEISCENTISTA DO CONFLITO DO TAMAZIM: --------------------------A Câmara tomou conhecimento do Fax remetido em 02 do corrente à
JUNTA DE FREGUESIA DE ULME sobre o assunto em epígrafe.---------------------(13) - ECO PARQUE DO RELVÃO / EMPRESA TERRA FÉRTIL, LDA.
– TRANSPORTE DE LAMAS:--------------------------------------------------------------------Presente Informação subscrita pelo Sr. Chefe de Gabinete, no
seguimento de informação prestada pelo Sr. Vereador Dr. Paulo Queimado
na reunião da Câmara Municipal do passado dia 18 de Abril de 2011, sobre
os problemas verificados no transporte de lamas através da EM 574 com
destino ao Eco Parque do Relvão, dando conhecimento do contacto efectuado
com a responsável técnica da empresa Terra Fértil, Lda. (Eng.a Irina Domingos)
- única empresa a operar exclusivamente com este resíduo no Eco Parque do
Relvão-, para a informar da situação, bem como solicitar que fossem tomadas
medidas que pudessem minorar os impactos desse transporte, tendo esta
remetido listagem de transportadores / empresas que efectuam transporte de e
para aquela empresa e comunicado que a empresa emitiu para os seus
prestadores de serviços e clientes, que anexa, pelo que sugere que se contacte
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também com a ECODEAL e SISAV, para que passem a informação junto dos
seus prestadores de serviços e/ou clientes no sentido de melhorar a situação. A
Câmara

tomou

conhecimento

e

manifestou

acordo

aos

referidos

procedimentos.--------------------------------------------------------------------------------------------(14) – NOVO HORÁRIO DO ECOCENTRO DA CHAMUSCA:---------------------A Câmara tomou conhecimento do novo horário do Ecocentro da
Chamusca a partir de 01 de Maio de 2011, que será: - Horário de Verão:
10:00h às 12:00h e das 13:00h às 18:00h; - Horário de Inverno: 08:00h às
12:00h e das 13:00h às 16:00h.------------------------------------------------------------------(15) – ACÇÃO SOCIAL: TROCA DE MORADIAS – HABITAÇÃO
SOCIAL / REALOJAMENTO:--------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento de Informação do Coordenador do
CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL, informando que durante o fim de semana
de 22 a 25 de Abril duas famílias residentes em Habitação social municipal
(uma residente numa habitação tipo T4 do realojamento de Vale Cavalos e a
outra numa habitação tipo T2 do realojamento de Paires) trocaram de
moradias à revelia da Câmara Municipal.------------------------------------------------------(16) – REGISTO DE ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS E CULTURAIS
DO CONCELHO DE CHAMUSCA:-------------------------------------------------------------Presente a Informação n.º 10 datada de 27.04.2011 do Técnico Superior
de Desporto dando o ponto de situação relativamente ao registo de
associações desportivas e culturais do concelho de Chamusca, com vista a
atribuição de subsídios (protocolos) ou qualquer outro tipo de financiamento,
na qual exarou o Sr. Vice-Presidente a seguinte “Proposta”: “1- Por indicação
das próprias Associações a título individual aguardámos a entrega de

12

(R: 02.05.2011)

situações pendentes e assumidas até 29 de Abril de 2011; 2- Proponho a
dilação do prazo até 30 de Junho de 2011 devendo o contacto ser feito via
correio registado com aviso de recepção.”.---------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e procederá em conformidade com a
Proposta do Sr. Vice-Presidente.----------------------------------------------------------------(17)

–

ACÇÃO

MAIS

LEZÍRIA:

CAMINHADA

NO

CARTAXO

(14.05.2011):------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento de Panfleto informando que no próximo
dia 14 terá lugar a Caminhada inserida na Acção Mais Lezíria no Cartaxo e
assegurará o transporte gratuito para as primeiras 40 inscrição.------------------------(18) - LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES / ASSOCIAÇÕES E
OUTRAS ENTIDADES:---------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento e manifestou acordo aos procedimentos
constantes da seguinte Informação do Sr. Vice-Presidente: “Continuando a
verificar-se o licenciamento parcial ou por vezes insuficiente e/ou tratado no
limite dos prazos ou ainda a ocorrência de actividades sem qualquer
licenciamento, e apesar de já termos alertado todas as associações e
organizações relativamente

às questões relacionadas com os direitos de

autor, finanças, segurança social e ASAE, deveremos insistir na necessidade
dos licenciamentos também devido às questões de segurança. O posicionamento de que as situações só acontecem com os outros foi recentemente
e dramaticamente registado com um acidente numa simples procissão, e não
sendo demais, dever-se-á mais uma vez fazer-se um alerta junto das
diversas entidades.”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------(19) – 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 21 a 28 de Abril do ano corrente, na importância global de
130.460,79€ (cento e trinta mil e quatrocentos e sessenta euros e setenta e
nove cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------(20) - 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 28.04: Reunião da Comissão Intermunicipal de Defesa de Floresta
contra Incêndios dos Municípios de Almeirim, Alpiarça e Chamusca, no
Centro de Empresas / Plano Operacional Intermunicipal aprovado. Reuniu
com o Sr. Vice-Presidente para acerto de questões relativas à Semana
D’Ascensão. Esteve ainda presente numa reunião na CIMLT sobre diversos
assuntos nomeadamente Candidaturas ao QREN.-----------------------------------------Dia 29.04: Reunião da Sociedade Parque Almourol.--------------------------------Dia 30.04: Esteve presente no almoço promovido pelo Centro de Apoio
Social da Carregueira.------------------------------------------------------------------------------Dia 02.05: Almoço de trabalho com Eng.º Manuel Simões da ECODEAL.
Assunto: Obra relativa à abertura de mais uma nova cédula – Previsto inicio
em finais de Junho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

(R: 02.05.2011)

------(21) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:------------------------FRANCISCO MANUEL MATIAS: --------------------------------------------------------OBRAS: Jardim Municipal: Zona das Tasquinhas (Semana D’Ascensão)
– colocação de novo chão.------------------------------------------------------------------------CULTURA: Encontro de Folclore no Pinheiro Grande. Companhia de
Teatro do Ribatejo, premiado pela Rádio Antena Livre de Abrantes.------------------DESPORTO: Final Concelhio dos alunos do 1.º ciclo inserida na Acção
Mais Lezíria.-------------------------------------------------------------------------------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:-------------------------------------------------------------Deu conhecimento de algumas acções e reuniões em que participou,
referindo, nomeadamente: Dia 28.04: Pelas 19h, reunião com Comissões de
Pais no âmbito da implementação da plataforma E@educa- Refeições. Dia
30.04: Pelas 12h30, almoço solidário no Centro de Apoio Social da
Carregueira. Pelas 16h00 desfile no Semideiro alusivo aos 450 anos de
elevação a vilas de Chamusca e Ulme. Dia 02.05: Esteve com o grupo de
peregrino “Grupo de Romeiros de Vila Boim” - Elvas que se dirigem para
Fátima.--------------------------------------------------------------------------------------------------PAULO JORGE QUEIMADO:--------------------------------------------------------------VENDA AMBULANTE / ZONA CENTRO DA VILA: Solicitou mais uma
vez informação sobre quando seria a reunião de trabalho do Executivo sobre
este assunto, tendo o Sr. Presidente informado que será brevemente. --------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezanove horas e quinze minutos, da qual,
para constar, se lavrou a presente acta que, depois de ser considerada
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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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