(R: 09.05.2011)

ACTA N.º 19/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2011.-----------------------Aos nove 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 e cinco 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
06.05.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 223.159,22€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 170.616,71€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 52.542,51€;
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) – 450 ANOS DE ELEVAÇÃO A VILAS E CONCELHO DE ULME E
CHAMUSCA - 450 ANOS DE HISTÓRIA DO SEMIDEIRO:-----------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do oficio com a ref.ª 106/2011
registado no livro respectivo sob o número 5974 em 06 do corrente,
agradecendo a participação no evento supra referenciado que teve lugar no
passado dia 30 de Abril.----------------------------------------------------------------------------(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 PLANAUDAZ, LDA., Contribuinte Fiscal número
509 378 552, com sede na Rua General Humberto Delgado, n.º3, 1.º dto,
2140-126 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 sito na Travessa Julião
Mascaranhas, freguesia e concelho de Chamusca, inscrito na matriz predial
da mencionada freguesia sob o artigo 2235, para desenvolver a sua
actividade, em como o referido prédio se insere em área territorial
beneficiária abrangida pela 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------(03) – ESTRUTURA DE MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E GESTÃO
(EMAG) DO PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
DO OESTE E VALE DO TEJO (PROTOVT):--------------------------------------------Presente o oficio com a ref.ª S05153-201104-DSOT/DOT, da CCDRLVT
- COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE
LISBOA E VALE DO TEJO, registado no livro respectivo sob o número 5821
em 04 do corrente, solicitando a nomeação de um representante do
Município para integrar a Comissão de Acompanhamento da EMAG.-----------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, nomear a Técnica
Superior

Dra.

MARIA

MARGARIDA ANASTÁCIO

FERREIRA, como

representante deste Município para integrar a referida Comissão de
Acompanhamento.-----------------------------------------------------------------------------------(04) – PARQUE ALMOUROL- PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES DE
CAPITAL:----------------------------------------------------------------------------------------------Presente

email

de

PARQUE

ALMOUROL

–

PROMOÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO TURISTICO, LDA., solicitando, na sequência da
reunião

de

gerência

de

30.04.2011,

a

realização

de

prestações

suplementares de capital no montante de 4.560,00€.--------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade e em minuta para
efeitos imediatos, manifestar o seu acordo ao solicitado e consequentemente
proceder à transferência do referido montante até ao mês de Julho, bem
como remeter este processo para ratificação da Assembleia Municipal.--------------O Sr. Vereador Dr. Paulo Queimado solicitou informação relativamente
ao Bar “Almourol”, tendo o Senhor Presidente prestado os esclarecimentos
solicitados.----------------------------------------------------------------------------------------
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------(05) – RESITEJO: RELATÓRIO E CONTAS 2010:----------------------------------A Câmara tomou conhecimento do Documento supra referenciado
remetido

pelo oficio

da RESITEJO, registado no livro respectivo sob o

número 5817, em 04 do corrente.----------------------------------------------------------------(06) – PRÉ-AVISO DE GREVE (19.05.2011):------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento do oficio do
NACIONAL

DOS

TRABALHADORES

DA

STAL - SINDICATO

ADMINISTRAÇÃO

LOCAL,

registado no livro respectivo sob o número 5819 em 04 do corrente,
respectivamente, comunicando que, “essencialmente no sentido de participar
nas manifestações descentralizadas convocadas pela CGTP-IN em Lisboa e
no Porto, para o dia 19 de Maio de 2011, promove uma greve, a efectuar, no
dia 19 de Maio 2011, abrangendo todos os trabalhadores da Administração
Local e Regional, independentemente do respectivo vínculo, incluindo as
empresas municipais, intermunicipais, multimunicipais, fundações e outras
empresas, designadamente concessionárias e prestadoras de serviços, de
natureza pública ou privada, bem como os que exercem funções nos
estabelecimentos públicos de educação e ensino não superior, nas
Associações Humanitárias de Bombeiros e nas IPSS’s

e, ainda, os

colocados pelos Centros de Emprego.”.-------------------------------------------------------(07) - ACTIVIDADE DO GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
(GIP) – NEGOCIAÇÃO DE OBJECTIVOS: --------------------------------------------------Presente cópia do oficio remetido ao CENTRO DE EMPREGO DE
SANTARÉM – IEFP – Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.,
remetendo Aditamento ao Contrato de Objectivos do GIP de Chamusca.------------Sobre este assunto o Sr. Vereador Dr. Paulo Queimado solicitou
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esclarecimentos relativamente a quem fixa os objectivos, dado considerar
que alguns não se enquadram com o Município, tendo o Sr. Vereador João
Lourenço informado que os objectivos eram fixados pelo Instituto do
Emprego e Formação Profissional.--------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, manifestar o seu
acordo ao documento remetido.------------------------------------------------------------------(08) – ÁGUAS DO RIBATEJO – REUNIÃO:--------------------------------------------Presente

Informação

subscrita

pelo

Senhor

Presidente,

dando

conhecimento das decisões tomadas na reunião com o Sr. Director Geral da
AR- ÁGUAS DO RIBATEJO, Eng.º Moura de Campos.-----------------------------------A Câmara, após o Sr. Presidente ter prestado esclarecimentos
complementares sobre este assunto, deliberou por unanimidade, continuar a
acompanhar o assunto.-----------------------------------------------------------------------------(09) - DEP. TÉCNICO - REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
(PDM): VALIDAÇÃO DA CARTA DA RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL
(RAN):---------------------------------------------------------------------------------------------------Acompanhada da Informação n.º 70/MF do DTOUA, datada de 04 do
corrente, foi presente a Proposta de Delimitação

da Carta da Reserva

Agrícola Nacional do Concelho da Chamusca, elaborada pelo Serviço de
Planeamento Urbanístico em colaboração com a Direcção Regional de
Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo - DRAPLVT.-----------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade e em minuta para
efeitos imediatos:-------------------------------------------------------------------------------------UM) - Manifestar o seu total acordo à Proposta de Delimitação da
RAN apresentada.-----------------------------------------------------------------------------
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------DOIS) - Remeter este processo para Assembleia Municipal.---------------------Antes de se iniciar a apreciação do ponto seguinte, o Sr. Vereador João
Lourenço retirou-se da sala por o requerente ser seu familiar.--------------------------(10) - DEP. TÉCNICO - CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE PRÉDIO RÚSTICO - CABEÇA DO PINHEIRO / PINHEIRO GRANDE:--------------Requerimento registado no livro respectivo sob o número 259 de 09 do
corrente, em que LUIS MIGUEL PATACHO, advogado portador da cédula
profissional n.º 186941-L, com escritório na Rua D. Carlos I, n.º9- 3.º G,
Caldas da Rainha, requer, na qualidade de procurador, do Cabeça de Casal
da Herança aberta por óbito de Joaquim de Jesus Duarte, Certidão
autorizando o aumento de compartes do prédio rústico sito na freguesia do
Pinheiro Grande, concelho de Chamusca, inscrito na matriz sob o n.º92,
secção NN, conforme descreve no requerimento.-------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade e em minuta para
efeitos

imediatos,

emitir

parecer

favorável

à

constituição

de

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o n.º92, secção
NN, freguesia de Pinheiro Grande, concelho de Chamusca.-----------------------(11) - DEP. TÉCNICO - ACÇÕES DE ALTERAÇÃO DE COBERTO
VEGETAL - ARBORIZAÇÃO COM EUCALIPTO - PROPRIEDADE "CASAL
DO GORJÃOZINHO" - CHOUTO / LICENÇA:-----------------------------------------Presente o requerimento registado no livro respectivo sob o número
5134 de 18.04.2011, em que AUGUSTO ROSA AZEVEDO, residente em
Casal do Gorjãozinho, Chouto, solicita "Licença" para proceder à arborização com eucaliptos, numa área de 3ha, na propriedade denominada
"Casal do Gorjãozinho", sita na freguesia de Chouto e concelho de
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Chamusca.---------------------------------------------------------------------------------------------Instrui este Processo a Informação do D.T.O.U.A. nº 72/HP, de 05 do
corrente, referindo: "A área para a qual se pretende a arborização, não foi
percorrida por incêndios nos últimos dez anos. De acordo com o Plano
Director Municipal (PDM) do Município de Chamusca, de qual se junta cópia,
a referida área estende-se pelas seguintes classes de espaço: - Outras
Áreas Florestais. Nesta classe de espaço não existem condicionantes a
referir. Analisando o ortofotomapa, que data de 2007, a área de intervenção
tem ocupação mas não é de eucalipto. Porém, existem áreas de eucalipto
contíguas à referida área de intervenção, havendo a necessidade de
promover a descontinuidade entre povoamentos (ver mapa anexo). No Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do município de
Chamusca, não está definida qualquer condicionante. Face ao atrás
disposto, propõe-se autorizar a pretensão do requerente, não havendo
condicionantes a referir, de acordo com os instrumentos de gestão territorial
em vigor.------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e tendo em conta a actual situação económicafinanceira, considera a pretensão essencial para a sustentabilidade da
actividade florestal no Concelho, pelo que deliberou por unanimidade e em
minuta para efeitos ----------------------------------------------------------------------------------(12) - REDUÇÃO DE TAXAS DE COBERTO VEGETAL / ESPÉCIES
DE RÁPIDO CRESCIMENTO – PROPOSTA DE PROCEDIMENTO:-----------------Presente de novo a documentação sobre este assunto acompanhada da
seguinte “Tomada de Posição – Proposta de Procedimento” subscrita pelos
Senhores Vereadores do PS, entregue e lida pelo Sr. Vereador Dr. Paulo
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Queimado: “Na sequência da proposta de procedimento apresentada pelo Sr.
Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, na reunião do executivo
18/2011 de 2 de Maio, acerca das taxas e licenças de plantação e seus
pareceres para espécies de crescimento rápido, onde foi proposto suspender
a tabela em vigor, passando o Município a cobrar 20 euros por hectare em
qualquer das situações supra referidas, cumpre-nos manifestar o nosso
desacordo e propor uma solução mais equilibrada, dadas as medidas
propostas a nível nacional, no que se refere à necessidade crescente de
realizar receitas próprias dos municípios. Na verdade, a floresta representa
cerca de 70% da área total do concelho, sendo um importante sector da
actividade económica, pelo que é nosso entendimento que o deve ser para
todos os empresários do sector, mas não pode deixar de ser de grande
importância para as receitas do próprio Município, sendo este ultimo o grande
investidor quer a nível da manutenção das estradas municipais alcatroadas e
de terra batida que servem os investidores florestais, quer a nível da
protecção civil e do financiamento do corpo de bombeiros, que tão bem
desempenham o seu papel na protecção da floresta. Assim, aceitamos que
no momento actual, devam ser corrigidos os valores a pagar por cada
hectare, mas não aceitamos que esses valores possam descer dos
montantes em vigor apenas para 20 euros o hectare, tanto nos pareceres
como nas licenças. Neste contexto, é entendimento do Partido Socialista,
que os valores devem ser ajustados à realidade, passando a ser iguais para
as áreas superiores a 10ha, devendo o valor por hectare, fixar-se nos 50
euros (secção II, art° 27°, ponto 1, alíneas b, c, d) excepto nas parcelas
menores que 10 ha, fixando-se estas nos 25 euros (secção II, art° 27°, ponto
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1, alínea a). A nível de pareceres, deve fixar-se o valor de tabela nos 100
euros por hectare independentemente da área de plantação. Em relação à
proposta de procedimento dos processos de parecer anteriores, já aprovados
e em execução, deverão ser pagos pelo valor de tabela em vigor à data da
aprovação dos mesmos, sendo inadmissível que tenham sido passadas
licenças sem o devido pagamento.”.------------------------------------------------------------A Câmara deliberou analisar a proposta recebida e será tomada decisão
em próxima reunião.---------------------------------------------------------------------------------(13) – SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA NO MUNICIPIO /
ACTUALIZAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto em epígrafe e, na sequência de anteriores informações
sobre este assunto, bem como das informações recebidas do Memorando
acordado entre o Governo Português e a Troika, foi presente a seguinte
Documentação subscrita pelo Senhor Presidente datada de 09 do corrente: ---------“MEMORANDO II: ----------------------------------------------------------------------------------- ASSUNTO:

PROPOSTA DE

NOVAS

MEDIDAS

DE

CONTROLO E CONTENÇÃO DE DESPESAS, ABERTA A CONTRIBUTOS
PARA ANÁLISE:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DESENVOLVIMENTO

ECONÓMICO

E

AMBIENTE:

Condicionar este eixo a eventuais investimentos nas seguintes áreas: 1.
QUADRO COMUNITÁRIO (PRIORIDADES): Carregueira - infraestruturas
zona industrial 2a fase Eco Parque do Relvão; Chamusca - requalificação de
troço do ribeiro da Gamelinha; Chouto - requalificação de troço da ribeira do
Chouto; Vale de Cavalos - requalificação da ribeira da Várzea. 1.1.
QUADRO COMUNITÁRIO (OUTRAS QUESTÕES): Parreira - conclusão do
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processo da Estrada do Interior; Ulme - execução do projecto técnico para a
requalificação da estrada Ulme / Semideiro.

2. INTERVENÇÕES POR

CONTRATO PROGRAMA COM O MUNICÍPIO (PRIORIDADES): Parreira construção infraestruturas da Zona Industrial. 3. INTERVENÇÕES PELO
MUNICÍPIO NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO CIVIL (PRIORIDADES):- Ulme Zona Industrial ao nível das linhas de água limítrofes; - execução de projecto
técnico. Chamusca - execução de projectos técnicos e/ou conclusão de
obras de recuperação face às derrocadas produzidas pelo período de
Inverno; Concelho - execução de operação de limpeza de bermas e espaços
florestais do Município. 4. SANEAMENTO: Carregueira, Pinheiro Grande,
Chouto e Parreira - continuar a participar no desenvolvimento das redes de
saneamento e ETAR's; Arripiado, Chamusca, Ulme e Vale de Cavalos continuar a participar na requalificação dos sistemas de elevação e
tratamento de esgotos. Semideiro e Chamusca - continuar a participar nos
projectos de cobertura total de rede de saneamento; Ulme - continuar a
participar no projecto de melhoria da rede de saneamento ao nível dos
emissários para a ETAR. -----------------------------------------------------------------------------------DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCACIONAL, DESPORTIVO
E CULTURAL: Condicionar os eventuais investimentos às seguintes áreas: 1.
QUADRO COMUNITÁRIO (PRIORIDADES): Carregueira - candidatura do
Lar da 3a Idade; Vale de Cavalos - candidatura do Lar da 3a Idade;
Concelho - conclusão do processo dos Quadros Interactivos nas escolas do
1o ciclo; Chamusca - execução de projecto técnico para Escola Básica
(Centro Escolar); 1.1. ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O IHRU (PRIORIDADES). - Chamusca - construção de uma habitação social do tipo T2.
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2. INTERVENÇÃO

POR

CONTRATO

PROGRAMA

/

PROTOCOLO

(PRIORIDADES): Chouto - conclusão da Unidade de Acolhimento; Parreira
- construção do Lar da 3a Idade. 3. OUTRAS INTERVENÇÕES PELO
MUNICÍPIO (PRIORIDADES): Concelho - eventual adaptação de escolas de
acolhimento no caso do Estado suspender escolas do 1o ciclo. Chamusca instalação da Loja Solidária (adaptação das instalações da antiga biblioteca);
Concelho - aplicação rigorosa do novo regulamento para apoio a estratos
sociais desfavorecidos.--------------------------------------------------------------------------------------MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PROXIMIDADE: Condicionar
eventuais investimentos ao nível de manutenção, melhoria de instalações
municipais ou das Juntas e Freguesia: 1. MANUTENÇÃO EM ESPAÇO
PÚBLICO: Concelho - Programar prioridades conforme urgência de
utilização de meios disponíveis. 2. .

MANUTENÇÃO

DE

EQUIPAMENTO

Concelho - parques infantis, polidesportivos do Município e piscinas;
Chamusca - instalações Municipais (edifício Paços do Concelho e Parque de
Máquinas).

3.

MELHORIA

DE

INSTALAÇÕES

DAS

JUNTAS

DE

FREGUESIA (PRIORIDADES): A definir com as Juntas de Freguesia (uma
por cada). --------------------------------------------------------------------------------------------------------APLICAÇÕES DE MEDIDAS CONTROLADORAS DE CUSTOS
AO NÍVEL DOS SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO: 1. Suspender

todas

as

pequenas obras previstas e dilatar o prazo das que se encontram em fase de
conclusão, com recurso a serviços externos e/ou administração directa. 1.1.
OBRAS JÁ INICIADAS. POR CONCLUIR / REDEFINIÇÃO DE PRAZOS:
Carregueira - requalificação do antigo EBM; Chamusca - Miradouro da Sra.
do Pranto 2a fase; alargamento da travessa do Porto do Carvão;

11

(R: 09.05.2011)

infraestruturas do loteamento das Cerradas; Vale de Cavalos - Entrada
Norte. 2. Aprofundar as medidas aplicadas desde 2010 na redução de custos
com pessoal, mantendo a excepção nas situações de emergência, mas,
reduzindo ainda mais as situações de serviços permanentes. 2.1. Redução
dos horários extraordinários de atendimento ao público na biblioteca
(Sábados); 2.2. Redução dos horários extraordinários de atendimento ao
público nas piscinas de Verão (Sábados, Domingos e Feriados); 2.3.
Redução dos horários extraordinários de limpeza ao Sábado restringindo o
seu uso ao nível dos equipamentos (mercado municipal e semanal). 2.3.1.
Redefinição do circuito da recolha de resíduos sólidos urbanos ao Sábado
pela corda da EN 118, reduzindo assim horas de trabalho extraordinário por
equipas; 2.3.2. Redefinição do período de recolha de monos na vila da
Chamusca, reconvertendo, caso necessário, as horas de trabalho extraordinário para dias úteis; 2.3.3. Redefinição do período de recolha de fossas,
reconvertendo, caso necessário, as horas de trabalho extraordinário para
dias úteis; 2.4.Limitar o acesso das associações ou outras entidades a apoios
que ultrapassem o uso de 10 horas extraordinárias por evento. 2.4.1.
Suspender em 80% a realização de eventos promovidos pelo Município nas
áreas desportivas, culturais e recreativas. 2.5.

Reduzir o número de

acolhimento de candidaturas em 50% por programa, tendo em conta que as
novas regras vão provocar mais rotatividade de pessoas desempregadas,
esta opção beneficia o alargamento de situações a contemplar. 2.5.1. CEI's
passarão de 30 para

15;

CEI's + passarão de 20 para

10; estágios

profissionais de 10 para 5. 2.6.Suspender, após a conclusão dos processos
concursais de pessoal, a aquisição permanente de prestações de serviços
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(recibo verde, factura, prémios de participação e contratos a prazo). 3.
Aprofundar as medidas aplicadas em 2010 na aquisição de bens e serviços,
nomeadamente nas áreas de grande consumo, ao nível dos serviços e
administração com particular incidência no Parque de Máquinas e viaturas,
com a futura definição de plafond's. 3.1. Introduzir medidas de monitorização
de despesas na área dos consumíveis informáticos e reparação de
equipamento informático, tanto nos serviços como nas escolas; 3.2. Manter
as medidas de monitorização introduzidas já em 2011 na área das
reparações e grandes reparações na área das viaturas; 3.3. Consolidar as
medidas aplicadas em 2010 na área da aquisição de stocks para armazém,
introduzindo como objectivo a execução de relatório semanal de entradas e
saídas de stocks de armazém, permitindo assim um cruzamento semanal
com a execução no terreno; 3.4. Instalar como obrigatoriedade tacógrafos ou
conta horas e em todo o tipo de viaturas introduzir o controlo em relatório
semanal; 3.5. Instalar sistema de controlo de entrada e saída de viaturas do
Parque de Máquinas, racionalizando o número de viaturas em circulação
permanente; 3.6. Restringir a aquisição de combustíveis aos serviços de
aprovisionamento / armazém, racionalizando o seu uso; 3.6.1. Este serviço
será o único responsável pela aquisição e transporte de combustíveis, assim
como o seu fornecimento a partir do stock em armazém. 3.7. O encarregado
geral e os encarregados operacionais devem manter-se como únicos
elementos com responsabilidade no acesso a stocks junto do armazém, ou a
pedidos de aquisições externas de serviços correntes; 3.8. Concluir o
levantamento na área de iluminação pública para iluminação de pontos de
luz junto da EDP.--------------------------------------------------------------------------------
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---------“MEMORANDO III: ----------------------------------------------------------------------------------- ASSUNTO: PROPOSTA DE ABERTURA PARA DISCUSSÃO DA
EVENTUAL ALTERAÇÃO DO PLANEAMENTO ANUAL E PLURIANUAL –
PLANEAMENTO ABERTO: 1. Rever o actual planeamento plurianual, tendo
em conta as novas expectativas de falta de receita; 2. Dar especial atenção à
sustentabilidade, à manutenção obrigatória e à rentabilização social do uso
do edificado e construído, tanto municipal como das Juntas e Freguesia ou
outras entidades; 3. Dar especial atenção à recolha de receitas do Estado e
receitas próprias, tomando as decisões necessárias para a sua melhoria; 4.
Dar atenção às questões mais prementes ao nível da diminuição dos
serviços de saúde e eventual encerramento de escolas do 1o ciclo; 5. Dar
especial atenção às dinâmicas do Eco Parque do Relvão, revisão do PDM e
área de reabilitação urbana da Chamusca; 6.Insistir nas abordagens do
Chamusca XXI e Animação Territorial, à luz da nova realidade censitária
agora conhecida, a qual aponta para uma redução em cerca de 11% da
população do concelho; 7. Na rede viária procurar o desenvolvimento das
ligações ao exterior do concelho (IC3, nova ponte, variantes às localidades e
ligações ao concelho de Coruche); 8. Na rede viária interna procurar manter
em boas condições a rede viária existente, dando atenção especial à
situação da rede viária municipal mais antiga; 9. No desenvolvimento económico dar especial atenção ao crescimento industrial 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; 10.
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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; 11.Continuar
a dar atenção às questões da educação, saúde e acção social; 12.Na
cultura, desporto e recreação desenvolver o modelo de Animação Territorial
iniciado durante o actual mandato.”.------------------------------------------------------------A Câmara, após a apresentação dos referidos documentos pelo Senhor
Vice-Presidente, deliberou que os mesmos seriam para análise e recolha de
sugestões pelos restantes elementos do Executivo.------------------------------------------------------------ Documentos para conhecimento:--------------------------------(14) – ACÇÃO SOCIAL – HABITAÇÃO SOCIAL / REALOJAMENTO:-------A Câmara tomou conhecimento do teor do oficio da JUNTA DE
FREGUESIA DE CHAMUSCA, registado no livro respectivo em 5933 em 06
do corrente, referindo “não concordar que uma família de outra freguesia
viesse ocupar uma habitação que deveria ser, em nossa opinião, para uma
família da Chamusca”. Relativamente a este assunto o Senhor Vereador Dr.
Paulo Queimado manifestou desacordo com a posição da Junta de
Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------(15) – ETAR DA CHAMUSCA – PROC.º1525/09.8TBCTX:-----------------------A Câmara tomou conhecimento da notificação do TRIBUNAL JUDICIAL
DA GOLEGÃ, relativa ao pagamento da coima no montante de 61.000,00€,
pagável em 12 prestações mensais sucessivas de 5.083,33€, na sequência
da condenação resultante do processo em epígrafe.---------------------------------------(16) - RESITEJO - ASSEMBLEIA GERAL – ACTAS:------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do oficio da RESITEJO,
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registado no livro respectivo sob o número 5594 em 28.04.2011, remetendo
cópia das actas da Assembleia Geral realizadas em 2010.12.28 e
2011.02.10.--------------------------------------------------------------------------------------------(17) - AR-ÁGUAS DO RIBATEJO – ROTURA NA CHAMUSCA
(04.05.2011) / COMUNICADO:-------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do email registado no livro respectivo
sob o numero 5861 em 04 do corrente, remetendo Comunicado relativo a
rotura no sistema de abastecimento na vila de Chamusca.-------------------------------(18) - CENTRO DE DIA DA CARREGUEIRA – ACTIVIDADE DO DIA
30.04.2011:--------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do email recebido do CENTRO DE
APOIO SOCIAL DA CARREGUEIRA, registado no livro respectivo sob o
número 5880 em 05 do corrente, sobre o assunto em epígrafe.------------------------(19) - ACÇÃO SOCIAL: TROCA DE MORADIAS – HABITAÇÃO
SOCIAL / REALOJAMENTO:--------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento de Informação do Coordenador do
CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL, informando que após reunião conjunta,
entre os Serviços de Inclusão Social, com a presença do Senhor Vereador
João Lourenço, da Técnica do Serviço Social e Coordenador dos Serviços,
Sr. Presidente e os dois inquilinos, ficou acordado que os dois inquilinos,
iriam proceder voluntariamente à respectiva troca para a situação inicial.-----------(20) - TAXAS E LICENÇAS – CASA DAS BIFANAS - SOLICITAÇÃO
DE ESPLANADA PARA COLOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS:------------------A Câmara tomou conhecimento do Despacho do Sr. Presidente exarado
na Informação do Fiscal de Obras relativa ao assunto supra referenciado,
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autorizando a colocação de esplanada junto ao referido estabelecimento
comercial. Relativamente a este assunto os Senhores Vereadores do PS
alertaram para as questões de segurança do espaço, “uma vez que se
encontra na Estrada Nacional, junto a um estacionamento, com bastante
trânsito, onde são frequentes as ultrapassagens pela direita, exactamente
pela zona proposta para a esplanada” tendo proposto a “introdução de
alterações na zona do passeio com uma “pestana” de protecção de forma a
evitar acidentes rodoviários.-----------------------------------------------------------------------(21) - RECURSOS HUMANOS: PROCEDIMENTOS CONCURSAIS
COMUNS PARA OCUPAÇÃO DE CINCO POSTOS DE TRABALHO NA
CARREIRA ASSISTENTE OPERACIONAL E PARA OCUPAÇÃO DE
QUATRO LUGARES NA CARREIRA ASSISTENTE OPERACIONAL
(AUXILIARES ADMINISTRATIVOS) - PROVAS DE CONHECIMENTOS DE
07/05/2011:--------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento das provas de conhecimento relativas
aos Procedimentos Concursais supra referenciados que se realizaram no
passado dia 07 do corrente.-----------------------------------------------------------------------(22) – 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 29 de Abril a 05 de Maio do ano corrente, na importância
global de 82.093,09€ (oitenta e dois mil e noventa e três euros e nove
cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------(23) - 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 03.05: Participação na reunião da Comissão da Reserva Agrícola. À
tarde reuniu com o Centro de Inclusão, sobre Processo de Habitação Social Paires e Vale de Cavalos. Deslocou-se a Santo Estêvão para acerto de
procedimentos relativos aos toiros para a Semana d’Ascensão.------------------------Dia 04.05: Reuniu com o Sr. Martins da PROMOR que manifestou sobre
interesse em projecto industrial. Reunião sobre processo de Saneamento de
Parreira e Chouto.------------------------------------------------------------------------------------Dia 05.05: Reunião com Equipa da Carta de Ruído.--------------------------------Dia 06.05: Reunião no S. Francisco sobre a apresentação da SRU –
Sociedade de Reabilitação Urbana.-------------------------------------------------------------Dia 07.05: Participou nas Festas do Tamazim.-----------------------------------------Dia 09.05: Visita à Colónia Balnear na Nazaré/ Reunião com o Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Nazaré.-------------------------------------------------(24) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:------------------------FRANCISCO MANUEL MATIAS: --------------------------------------------------------CULTURA: COMEMORAÇÕES DOS 450 ANOS DE ELEVAÇÃO A
VILAS E CONCELHOS ULME E CHAMUSCA: Referiu que a actividade,
realizada em parceria com a Junta de Freguesia de Ulme, decorreu muito
bem,

ressalvando

a

envolvência

da

comunidade

desta

Freguesia.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL: Comemora o seu 1.º Aniversário,
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Sábado dia 14.05, pelo que terão lugar diversas actividades, nomeadamente
a presença de um contador de histórias. Dia 21.05: Terá lugar a ultima
actividade “Poesias de Cá”, dedicada à Poetisa Maria Manuel Cid.--------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:------------------------------------------------------------- Deu conhecimento de algumas acções e reuniões em que participou,
referindo, nomeadamente: Dia 03.05: Pelas 9h30m, reunião na CIMLT para
análise da implementação nos diversos Municípios da Plataforma de gestão
para educação e@educa. Dia 06.05 Pelas 21h30m esteve presente na
sessão pública de esclarecimento do Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana – Chamusca (SRU). Dia 07.05: À tarde esteve presente em Tamazim
– Reposição histórica do Conflito de Tamazim, junto à capela agora
recuperada

(Expressou

o

seu

agrado

pelo

sucesso

das

acções

desenvolvidas e dos sucessos alcançados com estas iniciativas e de
relevância da participação das Associações e locais nos mesmos). À noite
esteve no recinto de festas no Semideiro. Dia 10.05: Reunião com a
DRELVT – Ofertas qualificantes 2011/2012; Dia 13.05: Educação: Reunião
com DRELVT - Reajustamento da rede 2011/2012.-----------------------------------------RASTREIO DO CANCRO DA MAMA: 1.ª SEMANA: Freguesias :
Chouto / Ulme e Parreira: Taxa de participação:50%. -------------------------------------PAULO JORGE QUEIMADO:--------------------------------------------------------------FESTA DO TAMAZIM: Felicitou a organização deste evento que contou
com elevado número de participantes.---------------------------------------------------------SRU / REABILITAÇÃO URBANA / APRESENTAÇÃO DO PROJECTO:
Lamentou não ter conhecimento da data da apresentação, pelo que não
esteve presente, tendo pedido o “feed-back” sobre o que se passou. O Sr.
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Presidente informou que já tinha dado conhecimento do agendamento da
acção.---------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezanove horas e dez 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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