(R: 16.05.2011)

ACTA N.º 20/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2011.-----------------------Aos dezasseis 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
13.05.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 720.291,36€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 651.198,85€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 69.092,51€;
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) – TOPONIMIA: ATRIBUIÇÃO DE NOMES A ARRUAMENTOS /
FREGUESIA DE CARREGUEIRA:-------------------------------------------------------------Presente o oficio da JUNTA DE FREGUESIA DE CARREGUEIRA com a
ref.ª 170/11 Proc.13, registado no livro respectivo sob o número 6256 em
16.05.2011, informando que foi aprovada na sessão da Assembleia de
Freguesia da Carregueira, que teve lugar no passado dia 30/04/2011, a
atribuição dos seguintes nomes aos arruamentos assinalados no Mapa que
anexam: Rua dos Areeiros e Travessa das Amendoeiras.---------------------------- A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, manifestar o seu
acordo ao proposto e consequentemente, atribuir as referidas denominações aos arruamentos sitos na freguesia de Carregueira, concelho de
Chamusca.--------------------------------------------------------------------------------------------(02) – SAÚDE: PONTO DE SITUAÇÃO DA SAÚDE NO CONCELHO:--------Sobre o assunto em epígrafe foi presente a seguinte documentação:
-Cópia de Fax remetido ao AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE DA
LEZÍRIA II, solicitando informação relativamente à eventual vinda de um
médico para o Concelho e apelando para que “seja diligenciado com sucesso
o recurso a mais um médico”; - Fax de Resposta do ACES, registado no livro
respectivo sob o número 6247 em 13 do corrente, referindo que só após
reunião com a ARSLVT, IP, terá a confirmação do n.º de médicos que virão
para o Concelho, sendo a “prioridade a colocação de um médico a tempo
inteiro na Extensão de Saúde da Parreira”; - Fax da JUNTA DE FREGUESIA
DE VALE DE CAVALOS, registado no livro respectivo sob o número 6157 em
10 do corrente, dando o ponto de situação relativamente ao funcionamento
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da Extensão de Saúde de Vale de Cavalos e colaboração prestada pela
Junta de Freguesia na marcação de consultas.----------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade:------------------------------------UM) - Reafirmar a indispensabilidade do reforço do pessoal médico nas
freguesias de Chouto, Parreira, Ulme e Vale de Cavalos.--------------------------------DOIS) – Remeter o Fax recebido da Junta de Freguesia de Vale de
Cavalos para a ACES.------------------------------------------------------------------------------TRÊS) – Manifestar disponibilidade para reunir com ACES a partir do dia
18.05.----------------------------------------------------------------------------------------------------QUATRO) – Remeter esta documentação para conhecimento das
Autarquias do Concelho.---------------------------------------------------------------------------(03) – XIX CONGRESSO DA ANMP – 09.07.2011:---------------------------------Email da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES,
registado no livro respectivo sob o número 6278 em 16 do corrente, dando
conhecimento que se irá realizar o evento supra referenciado no próximo dia
09 de Julho em Coimbra, no Pavilhão Multidesportos, sob o lema “Ao serviço
de Portugal e dos Portugueses”, encontrando-se abertas as inscrições.-------------A Câmara apreciou, tendo o Senhor Presidente delegado a participação
no evento ao Senhor Vice-Presidente, em virtude de não poder por razões de
vida particular.-----------------------------------------------------------------------------------------(04) - BENEFICIOS FISCAIS RELATIVOS À INTERIORIDADE:
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE IMT – VALEIRA – ULME:----------------------Presente as Cartas registadas no livro respectivo sob o número 4091 e
5970 em 25.03.2011 e 06.05.2011 respectivamente, da Firma GREEN OIL
PORTUGAL, LDA., Contribuinte Fiscal número 509 694 187, com sede na
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Rua Direita de São Pedro, 156, freguesia e concelho de Chamusca,
requerendo que lhes seja certificado, para efeitos de concessão de Isenção
de Pagamento de IMT, nos termos da alínea h) do artigo 6º e do nº 3 do
artigo 10º do Código do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas,
publicado pelo Decreto-Lei n.º287/2003 de 12 de Novembro, relativamente à
aquisição do prédio rústico sito em Valeira, freguesia de Ulme e concelho de
Chamusca, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 2, Secção A, A1 e
A2 – Freguesia de Ulme, 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.-------------------(05) – INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE AUTÓNOMA DE RE-GASEIFICAÇÃO (UAG) / ECO PARQUE DO RELVÃO:-------------------------------------------Presente o email da TAGUSGÁS – EMPRESA DE GÁS DE VALE DO
TEJO, S.A., registado no livro respectivo sob o número 6116 em 10 do
corrente, remetendo Proposta de Protocolo a celebrar com o município com
vista à instalação de unidade autónoma de re-gaseificação destinada ao
abastecimento de gás combustível canalizado, no Eco Parque do Relvão,
freguesia de Carregueira, concelho de Chamusca, documento que, por muito
extenso se dá por inteiramente transcrito nesta Acta.--------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, aprovar o teor da
referida Proposta de Protocolo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------(06) - PROGRAMA SOLARH (D.L. N.º39/01, DE 09.02) - RUA
DOS FOROS, N.º63 - VALE DE CAVALOS:------------------------------------------------Acompanhado duma Informação da Técnica Superior de Serviço Social
desta Câmara Municipal, foi presente o formulário de Candidatura ao
Programa mencionado em epígrafe, relativo ao Imóvel pertencente a
HORTÊNCIA VENTURA VILÃO, situado na Rua dos Foros, n.º63, freguesia
de Vale de Cavalos e concelho de Chamusca, que apresenta um Orçamento
descritivo das obras a efectuar no montante global de €11.970,58 (onze mil e
novecentos e setenta euros e cinquenta e oito cêntimos).--------------------------------A Câmara analisou, verificando a regularidade desta Candidatura de
acordo com os normativos do Decreto-Lei n.º 39/01, de 09 de Fevereiro, pelo
que deliberou, por unanimidade e em minuta para efeitos imediatos, emitir
Parecer Favorável a este processo e APROVAR o Orçamento referenciado.------(07) – PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM PARA AS FLORESTAS
2011:----------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a seguinte Informação n.º 74/HP do DTOUA: “O Programa
Voluntariado Jovem para as Florestas regressa no ano 2011 com as
seguintes áreas de actividade: - Sensibilização das populações para o risco
de incêndio; - Vigilância dos espaços florestais; - Limpeza de lixo nas áreas
florestais e nos aglomerados populacionais; - Participação nos trabalhos de
inventariação de necessidades de intervenção em termos de limpeza, para
programação de acções futuras. Também em 2011, ano internacional das
florestas, o programa decorrerá por mais tempo – de 15 de Maio a 31 de
Outubro, estando já abertas as inscrições das candidaturas das entidades
até 30 de Setembro. Os jovens para participarem terão de ter idades
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compreendidas entre os 18 e os 30 anos, e o IPJ garante aos participantes: Uma bolsa diária no valor de 10€ (reduziu 2€, em relação ao ano de 2010); Um seguro de acidentes pessoais; - Equipamento; - Um certificado de
participação. A Câmara Municipal de Chamusca e a Junta de Freguesia do
Chouto, participam neste projecto há vários anos, mas abrangeríamos mais
jovens se as restantes juntas de freguesia aceitassem colaborar. De qualquer
forma, o GTF está disponível para elaborar e colaborar nas candidaturas das
entidades interessadas, aguardando resposta a Câmara Municipal para a sua
participação neste projecto, que todos os anos envolve cerca de 20 jovens do
concelho. Mais informo que, havendo o alargamento do período dos
projectos, as áreas de actividade poderiam variar entre a limpeza dos
espaços urbanos e a sensibilização das populações, dando a
oportunidade aos jovens de conjugarem estas acções com o período escolar.
À consideração superior.”.-------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, prestar colaboração
nos termos habituais.---------------------------------------------------------------------------------(08) - DEP. TÉCNICO - CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE
HORIZONTAL - CHAMUSCA:------------------------------------------------------------------Requerimento registado no livro respectivo sob o número 262 de 10 do
corrente, em que CARLA CRISTINA ALVES DIAS, residente na freguesia e
concelho de Chamusca, solicita, na qualidade de proprietário do Prédio
Urbano sito na Rua do Outeiro do Pranto nº.s 8 e 10, freguesia de Chamusca
e Concelho de Chamusca, certidão de propriedade horizontal a constituir da
forma que descrimina no referido requerimento e documentação que anexa.-------Instrui este processo uma informação do DTOUA que refere: "Das peças
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desenhadas apresentadas, verifica-se que as fracções são autónomas,
distintas entre si, isoladas e independentes com saída para a via pública. São
para além das partes referidas no pedido, ainda comuns a todas as fracções:
a cobertura e parede meeira que serve a edificação".-------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade e em minuta para
efeitos imediatos, mandar certificar que o referido Prédio Urbano, satisfaz os
requisitos legais para a Constituição de Propriedade Horizontal, reunindo
as condições necessárias para se proceder à sua divisão em DUAS
FRACÇÕES (A e B), nos termos do artigo 1415.º do Código Civil, com a
descrição constante da respectiva petição. ---------------------------------------------------(09) - DEP. TÉCNICO - ACÇÕES DE ALTERAÇÃO DE COBERTO
VEGETAL - REARBORIZAÇÃO COM EUCALIPTO - PROPRIEDADE
"CASAL SÃO JOÃO" - PINHEIRO GRANDE / LICENÇA:-----------------------------Presente o requerimento registado no livro respectivo sob o número 382
de 11.04.2011, em que ALTRI FLORESTAL, com escritório na Rua Natália
Correia, 2-A, Constância Sul, solicita "Licença" para proceder à rearborização com eucaliptos, numa área de 8.9ha, na propriedade denominada
"Casal São João", sita na freguesia de Pinheiro Grande e concelho de
Chamusca.---------------------------------------------------------------------------------------------Instrui este Processo a Informação do D.T.O.U.A. nº 77/HP, de 11 do
corrente, referindo: "A área para a qual se pretende a reflorestação, foi
percorrida pelo incêndio de 2003, pelo que a Autoridade Florestal Nacional
deverá ser comunicada da pretensão. De acordo com o extracto da Carta de
Ordenamento do Plano Director Municipal (PDM) do Município de Chamusca,
de qual se junta cópia, a referida área estende-se pelas seguintes classes de
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espaço:

- Montado de Sobro (pequenas parcelas); - Reserva Ecológica

Nacional (REN); - Outras Áreas Florestais. Na classe de espaço Outras
Áreas Florestais, não existem condicionantes

a referir.

Analisando o

ortofotomapa, que data de 2007, verifica-se que a área de intervenção está
ocupada com eucalipto (ver mapa anexo). No Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do Município de Chamusca, também
não existem condicionantes a referir. Face ao atrás disposto, a pretensão da
requerente encontra-se condicionada ao parecer da REN, por parte da
CCDR. Na restante área e salvaguardando as pequenas parcelas de
Montado de Sobro, não existem condicionantes à pretensão.".------------------------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 imediatos, deferir o solicitado e emitir a respectiva
Licença.------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a este assunto o Senhor Vereador Dr. Paulo Queimado
solicitou informações relativamente à Proposta que apresentou na reunião de
09 de Maio de 2011, tendo o Senhor Presidente referido que a alteração do
valor se refere a Pedidos de Parecer de Alteração de Coberto Vegetal e não
a pedidos de licença, e o que o assunto seria analisado posteriormente.------------(10) – SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICIPIO:-------------Sobre este assunto foi presente a seguinte documentação: -Circular n.º
81/2011 da ANMP registada no livro respectivo sob o número 6197 em 11 do
corrente remetendo a seguinte documentação: “a. Uma apreciação de cada
uma das medidas, com implicação directa nos Municípios; b. Uma
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comparação estatística da dimensão dos Municípios portugueses, face aos
Municípios da União Europeia a 27; c. Uma listagem de actividades que
alguns Municípios estão a executar, no âmbito social, para além das suas
competências e substituindo-se à Administração Central.”; -Email da ANMP
registado no livro respectivo sob o número 6249 em 13 do corrente sob o
título “Memorando de entendimento da Troika é fortemente negativo para os
Municípios”; -Comunicação da ANMP de 05/05/2011 registada no livro
respectivo sob o número 6038 em 09 do corrente, sob o título “Fechar
Municípios é abandonar as populações”; -Comunicação da ANMP de
05/05/2011 registada no livro respectivo sob o número 6038 em 09 do
corrente, sob o título “Relatório da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas”;
-Comunicado do Conselho de Ministros de 12 de Maio de 2011.-----------------------A Câmara apreciou e deliberou, por unanimidade, continuar a
acompanhar com atenção as medidas que irão ser impostas, e que terão
diversas implicações nas populações.----------------------------------------------------------(11) - CONTABILIDADE - DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2011 –
ALTERAÇÃO:----------------------------------------------------------------------------------------Elaborada pelos Serviços de Contabilidade, foram presentes as
seguintes alterações aos Documentos Previsionais/ano económico de
2011: Nona ao Orçamento, Grandes Opções do Plano (GOP’s) e Plano
Plurianual de Investimentos (PPI) e a Oitava 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

9

(R: 16.05.2011)

abstenção de voto (Sr. Vereador Joaquim Garrido – PS) aprovar os
referidos Documentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos para conhecimento:-------------------------------(12) – REDE DE SANEAMENTO – ASFALTOS:-------------------------------------Presente o teor do Fax da JUNTA DE FREGUESIA DE CHOUTO,
registado no livro respectivo em 6043 em 09 do corrente, remetendo cópia do
fax que remeteram à AR-ÁGUAS DO RIBATEJO, no qual solicitam a
colocação de asfalto nas zonas em que a intervenções já executadas. A
Câmara tomou conhecimento e irá aguardar informação da AR-Águas do
Ribatejo, bem como desenvolver todos os procedimentos de forma a
melhorar a resolução do assunto.----------------------------------------------------------------(13) – AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU –
RESITEJO (13.05.2011):--------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento de email da CCDRLVT remetido à
RESITEJO, informando que o Tribunal de Contas Europeu vai efectuar uma
auditoria à RESITEJO no dia 13 do corrente mês, tendo o Senhor Presidente
prestado esclarecimentos complementares relativamente a este assunto.-----------(14) - CENSOS 2011 – RESULTADOS:------------------------------------------------ Presente o teor do documento dando o ponto de situação dos
resultados preliminares dos CENSOS 2011 no Concelho de Chamusca e no
distrito de Santarém. A Câmara tomou conhecimento e oportunamente será
analisado com todas as autarquias e agentes envolvidos os efeitos do
decréscimo da população no concelho.--------------------------------------------------------(15) - EDUCAÇÃO: ESCOLA DO GORJÃO – INFORMAÇÃO:------------------ Sobre este assunto foi presente a seguinte Informação n.º 5/2011 de 16
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do corrente: “Conforme o ponto 10 da acta n.° 2/2007 da Assembleia
Municipal a autorizar a alienação de diversos imóveis, onde se inclui a Escola
do Gorjão, cumpre-me informar que o procedimento a efectuar para
regularizar este processo será, escritura de justificação através de
usucapião. O edifício e o terreno foram objecto de transmissão através de
contrato promessa de compra e venda outorgado em 26 de Junho de 2008.
Situação na qual as partes reconhecem a necessidade de efectuar
diligências para a resolução de problemas decorrentes da omissão do imóvel
na Conservatória do Registo Predial. Nesse sentido, a Câmara Municipal
recorreu aos serviços da solicitadora Sandra Martins, com vista à resolução
deste problema. Foi tentado, pela solicitadora, efectuar o registo a favor do
Município, através da documentação existente, não tendo, até hoje,
produzido qualquer efeito. Relativamente à posterior transmissão a favor do
Senhor Pedro Campos, de referir a urgência por este demonstrada, estando
inclusivamente representado por advogada, Dra. Isabel Mocho, situação que
se explicará, possivelmente, pela manifesta intenção em vender o imóvel a
terceiros.”, anexando: - Cópia do Contrato Promessa de Compra e Venda de
26/06/2008; Cópia de parte da acta da Câmara Municipal realizada em
30/01/2007; Cópia de parte da acta da Assembleia Municipal realizada em
28/02/2007 e Nota Histórica da Escola do Gorjão.----------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e manifestou acordo à realização de
escritura de justificação através de usucapião, ficando as despesas a
encargo do interessado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------(16) – DOUASU – SERVIÇO DE PLANEAMENTO URBANISTICO
PROCESSOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – PROCESSOS EM
TRAMITAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor da Informação n.º75/MF datada
de 10 do corrente, dando conhecimento do ponto de situação dos Processos
de Ordenamento do Território em curso.-------------------------------------------------------(17) – DOUASU – SERVIÇOS URBANOS E DO AMBIENTE:
DESCARGA ILEGAL NO SEMIDEIRO:-------------------------------------------------------Presente Informação n.º81/TJ de 16 do corrente devidamente ilustrada
com fotografias, dando conhecimento dos procedimentos em curso, na
sequência da denuncia feita ao Sr. Vereador Paulo Queimado, relativamente
a uma descarga ilegal ocorrida no Semideiro, efectuada por um camião num
talude próximo da estrada. A Câmara tomou conhecimento e continuará a
acompanhar o assunto com vista à clarificação desta situação.-------------------------(18) - COMISSÃO INTERMUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA
CONTRA INCÊNDIOS – ACTA (28.04.2011):-----------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor da Acta da referida Comissão
que decorreu no passado dia 28.04.2011, e acompanhará o assunto com
atenção.-------------------------------------------------------------------------------------------------(19) - PROTECÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS –
CIRCULAR DA ANMP:-----------------------------------------------------------------------------Presente a Informação n.º76/HP de 10 do corrente, relativamente à
Circular da ANMP, informando da redução significativa de meios afectos à
prevenção e combate de incêndios florestais em 2011, por parte do Estado,
enumerando diversos procedimentos que propõem que sejam adoptados por
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parte das Câmaras Municipais. A Câmara tomou conhecimento, e irá
acompanhar este assunto e introduzir as medidas que se verificarem
adequadas.-------------------------------------------------------------------------------------------(20) – 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 06 a 12 de Maio do ano corrente, na importância global de
63.612,83€ (sessenta e três mil seiscentos e doze euros e oitenta e três
cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------(21) - 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 10.05: Reuniu com responsável da Associação Nova Fronteira que o
informou sobre a situação da Associação.----------------------------------------------------Dia 11.05: Esteve presente na reunião da Reserva Agrícola, bem como
numa reunião na RESITEJO com os Municípios associados para definição de
diversos procedimentos.----------------------------------------------------------------------------Dia 13.05: Fez o acompanhamento de auditoria sobre procedimentos, na
RESITEJO, com vista à verificação de projecto de construção e funcionamento da Estação de Triagem – Tribunal de Contas Europeu e Portugal CCDR.---------------------------------------------------------------------------------------------------Dia 16.05: Reuniu com o Sr. Vasco Mello sobre terreno para instalação
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de TAGUSGÀS / Comodato.-------------------------------------------------------------------------PROJECTO MICRO-ONDAS / SUCH – Deu o ponto de situação
relativamente a este processo.-----------------------------------------------------------------------AREEIRO / CARREGUEIRA: Recuperação de espaço. A Câmara
manifestou acordo à recuperação de espaço do antigo areeiro próximo do
Centro de Dia da Carregueira.--------------------------------------------------------------------(24) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:------------------------FRANCISCO MANUEL MATIAS: --------------------------------------------------------REFLORESTAÇÃO: Informou que estiveram no Concelho elementos da
Junta de Freguesia de Carvoeira, que efectuaram visita ao local onde foram
plantadas as árvores que foram cedidas por esta Autarquia.-----------------------------ACÇÃO SOCIAL: Informou que esteve presente na reunião do CLAS
com IPSS’S e Juntas de Freguesia do Concelho.--------------------------------------------BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL: Comemorações do 1.º Aniversário, Sábado dia 14.05, pelo que terão lugar diversas actividades,
nomeadamente a presença de um contador de histórias. Efectuou um
Balanço da actividade deste espaço.------------------------------------------------------------SEMANA DA ASCENSÃO / PROGRAMA: Informou que se iniciaram os
trabalhos de montagem de palcos, deu conhecimento das actividades
previstas antes do dia 01.06.2011 (Prólogo – Poizo do Bezouro; Passeio
Hípico, Teatro (Companhia de Teatro do Ribatejo).-----------------------------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:------------------------------------------------------------- Deu conhecimento de algumas acções e reuniões em que participou,
referindo, nomeadamente: Dia 10.05: Pelas 14h30 reunião com DRELVT, na
Escola

Secundária

Sá

Bandeira

em Santarém,

relativa

a

Ofertas
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Qualificantes das Várias Escolas da Área do Vale do Tejo. Dia 11.05: Pelas
15h00 reunião no Centro de Inclusão com a Associação ACONCHEGO de
Vale de Cavalos, para esclarecimento de procedimentos

derivados da

implementação da plataforma e@educa. Dia 15.05: Esteve presente nas
actividades do 1.º Aniversário da Biblioteca Ruy Gomes da Silva. Pelas
18h00 assistiu ao jogo de Futebol Veteranos: Juventude Clube de Ulme –
Sporting Clube de Portugal, e jantou com as equipas. Dia 16.05: Esteve
presente na reunião do NLI / Junta de Freguesia de Chamusca.-----------------------ACÇÃO SOCIAL – AQUISIÇÃO DE AJUDAS TÉCNICAS: No âmbito do
acordo de parceria entre o Município de Chamusca e o Centro de Saúde de
Chamusca, foram adquiridas pelo Município de Chamusca, ajudas técnicas
para fazer face a necessidades sociais no âmbito da saúde. Os
equipamentos agora adquiridos no valor de 1 137,58€.-----------------------------------JOSÉ JOAQUIM GARRIDO:--------------------------------------------------------------ECO PARQUE DO RELVÃO: Manifestou satisfação pelo ponto de
situação

do

projecto

“Micro-Ondas”,

tendo

igualmente

manifestado

preocupação relativamente ao protocolo RIP´S.---------------------------------------------AR-ÁGUAS DO RIBATEJO: Solicitou informações relativamente à
requalificação da ETAR da Chamusca, aludindo ao aspecto da zona
envolvente, tendo questionado quanto ao “timing das obras”. O Senhor
Presidente prestou os devidos esclarecimentos, referindo que as obras estão
previstas terminar no final de Junho.------------------------------------------------------------PARQUE MUNICIPAL DE CHAMUSCA: Manifestou desagrado pela
instalação de futuro parque de estacionamento neste Parque.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezanove horas, 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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