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ACTA N.º 21/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2011.-----------------------Aos vinte e três 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
20.05.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 584.610,29€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 520.708,46€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 63.901,83€;
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) – TRÂNSITO NA VILA DE ULME / ABAIXO ASSINADO:-------------------Presente um Abaixo Assinado do GRUPO DE HABITANTES DE ULME,
manifestando o seu descontentamento pela forma como está a ser
implementada a sinalização luminosa instalada na sequência dos trabalhos
que decorrem

na ponte, pedindo que “no mínimo sejam reajustados os

horários dos semáforos à noite, fim-de-semana e feriados, uma vez que não
existe tráfego que justifique esta interdição”.-------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade:------------------------------------UM) - Analisar com a Direcção de Estradas, GNR, Gabinete de
Protecção Civil, Bombeiros e Junta de Freguesia de Ulme a melhor solução
de forma a provocar os menores constrangimentos e incómodos para a
população;---------------------------------------------------------------------------------------------DOIS) - Solicitar informação junto da Direcção de Estradas de Santarém
do ponto de situação relativamente ao projecto para a ponte de Ulme.---------------(02) – AR - ÁGUAS DO RIBATEJO – EMPREITADAS / PONTO DE
SITUAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------------- Email da AR-ÁGUAS DO RIBATEJO, registado no livro respectivo sob o
número 6593 em 20 do corrente, remetendo informação relativa às
empreitadas em curso no concelho da Chamusca.-----------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, manifestado regozijo
pelo ponto de situação das empreitadas e esperar que nas obras em curso
os prazos se cumpram dentro da normalidade.----------------------------------------------(03) – SAÚDE: PONTO DE SITUAÇÃO DA SAÚDE NO CONCELHO:--------Sobre o assunto em epígrafe foi presente a seguinte documentação:
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- INFORMAÇÃO do Senhor Presidente, referindo: “Segundo a informação
obtida junto dos serviços da Unidade de Saúde Familiar, está prevista a
colocação de dois médicos através do ACES da lezíria, respondendo às
situações de falta de cobertura na Freguesia da Parreira e do Chouto e
cobertura precária em Ulme e Vale de Cavalos. Os médicos terão apoio de
administrativo e enfermeiro. Embora não haja confirmação formal com os
pormenores de funcionamento, o Município da Chamusca assinala o facto
dos esforços desenvolvidos, não apenas pela Câmara Municipal, mas
também pelas Juntas de Freguesia, Assembleia Municipal, Comissão de
Utentes de Vale de Cavalos e Unidade de Saúde Familiar para que esta
melhoria venha a ser uma realidade. O Município mantém ainda o princípio
da defesa dos serviços de proximidade em todas as extensões.”; Proposta
subscrita pelo Senhor Vice-Presidente, datada de 23 do corrente: “Tendo em
conta que a informação disponível demonstra que a Freguesia do Chouto e a
localidade do Semideiro não terão médicos sedeados, proponho se assim
for: 1.Dada a dispersão da Freguesia do Chouto, n.° de idosos existentes de
forma isolada comprovada pelos censos 2011, proponho que seja apoiada
esta Freguesia com a deslocação de médico à sua extensão de saúde, em
cerca de 2 a 3 períodos por semana, mantendo-se no entanto o ficheiro do
Chouto e Parreira como um único. 2.Dada a distância a que se encontra o
Semideiro, o que obriga os utentes a deslocarem-se à Chamusca e tendo em
conta que ao que parece os novos médicos serão geridos entre o ACES e a
USF, proponho que haja uma redistribuição de períodos de médico entre
Ulme abrangendo o Semideiro e Vale de Cavalos, mantendo-se no entanto
as extensões agregadas a um único ficheiro. Nota: A agregação de ficheiros
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permitiria a mobilidade sempre que necessário ou possível.”; Fax de JUNTA
DE FREGUESIA DE CHOUTO, registado no livro respectivo sob o número
6657 remetendo para conhecimento Fax enviado ao ACES, solicitando que o
médico a colocar na freguesia de Parreira, faça também serviço de
atendimento na extensão de Saúde do Chouto.--------------------------------------------- A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade: --------------------------------------UM) – Congratular-se com o trabalho desenvolvido entre as várias

entidades intervenientes;---------------------------------------------------------------------------DOIS) – Manifestar acordo à proposta subscrita pelo Sr. Vice-presidente
que corresponde ao anteriormente afirmado pelo Executivo.----------------------------TRÊS) – Manifestar interesse e disponibilidade para reunir com ACES.--------QUATRO) - Remeter esta documentação para conhecimento do ACES e
Autarquias do Concelho.---------------------------------------------------------------------------(04) – ACÇÃO SOCIAL – TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE /
PROTOCOLO:----------------------------------------------------------------------------------------Acompanhado de Informação/Proposta do Senhor Vereador João
Lourenço foi presente o teor da Proposta de Protocolo a celebrar com a
DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL – DELEGAÇÃO REGIONAL
DO CENTRO – EQUIPA DO MÉDIO TEJO – TOMAR, com vista à prestação
de trabalho a Favor da Comunidade, documento que, por muito extenso se
dá por inteiramente transcrito nesta Acta para todos os efeitos.-----------------------A Câmara apreciou e tendo em conta a natureza do processo, deliberou
por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------(05) - ACÇÃO SOCIAL: VIAGENS DE VERÃO/2011 – REFORMADOS
DO CONCELHO DE CHAMUSCA:--------------------------------------------------------------Presente a seguinte Proposta subscrita pelo Senhor Vereador JOÃO
LOURENÇO: "Habitualmente promovida pelo Município, com a colaboração
de todas as Juntas de Freguesia do Concelho, e por ser a única forma de
quebrar o isolamento da maioria dos nossos idosos, que representam por si
a maior parte da população mais desprotegida socialmente, proponho,
apesar do esforço que representa no momento actual, que esta actividade
seja mantida neste ano de 2011.”.------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, aprovar a referida
proposta, bem como augurar êxitos às Juntas de Freguesias na realização
destas actividades.----------------------------------------------------------------------------------(06) - CONTABILIDADE – CONTROLO ORÇAMENTAL 2011- MÊS DE
ABRIL:-------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do “Mapa Resumo”, bem como das
Relações elaboradas pelo Serviço de Contabilidade, discriminando a
“Posição Orçamental da Receita” e a “Posição Orçamental da Despesa”, tudo
referente ao mês findo de Abril, documento, que por muito extenso se dá por
inteiramente transcrito nesta Acta para todos os efeitos.------------------------------------------------------ Documentos para conhecimento:--------------------------------(07) – CAMIÕES – ECO PARQUE DO RELVÃO:------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do oficio da JUNTA DE
FREGUESIA DE PARREIRA, registado no livro respectivo sob o número
6628 em 23 do corrente, dando conhecimento do “enorme transtorno e
insegurança à população” provocada pelos camiões que transportam
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resíduos tóxicos para o Eco Parque do Relvão. A Câmara tomou
conhecimento, manifestou preocupação pelo número de veículos que
utilizam estas vias (Ulme / Semideiro / Parreira / Chouto), bem como solicitar
às diversas entidades que se tomem os procedimentos que se considerem
adequados.------------------------------------------------------------------------------------------(08)–INSTALAÇÃO DA EMPRESA MAXAMPOR, SA/ CARREGUEIRA:------A Câmara tomou conhecimento do teor do oficio n.º 353 remetido à
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, de 17 do corrente mês sobre o
assunto em epígrafe, pelo que irá aguardar os desenvolvimentos deste
processo.-----------------------------------------------------------------------------------------------(09) – CENSOS 2011 – DIVULGAÇÃO DE DADOS PRELIMINARES –
JULHO:-------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e manifestou acordo aos procedimentos
enumerados no email do INE-INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA,
registado no livro respectivo sob o número 63910 em 17 do corrente mês.----------(10) – CADOVA – LIMPEZA DE VALAS – REUNIÃO DE 16/05/2011:---------A Câmara tomou conhecimento de Acta da reunião realizada no
passado dia 16.05.2011, relativa à Limpeza de Valas da Chamusca e
acompanhará com atenção este assunto.-----------------------------------------------------(11) - RESITEJO – PROJECTO TGR:--------------------------------------------------Presente o teor do oficio com a ref.ª 508/2011 da RESITEJOASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E TRATAMENTO DOS LIXOS DO MÉDIO
TEJO, registado no livro respectivo sob o número 6630 em 23.05.2011,
informando que está a desenvolver um projecto, em conjunto com CIRVER´s
da SISAV e ECODEAL que visa a separação de resíduos perigosos na
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fracção urbana. A Câmara tomou conhecimento e apoiará a acção no que se
considerar adequado tendo em conta a sua importância para o ambiente e
para o Concelho.-------------------------------------------------------------------------------------(12) – DUE – SERVIÇOS URBANOS E DE AMBIENTE: SISAV:
EXECUÇÃO DE TRABALHOS NA 2.ª CÉLULA DO ATERRO / VISITA
TÉCNICA:----------------------------------------------------------------------------------------------Presente a Informação n.º79/RC/TJ de 13 do corrente, dando
conhecimento do ponto de situação dos trabalhos em curso na 2.ª célula do
aterro da SISAV, na sequência da parte do seu talude ter entrado em rotura.
A Câmara tomou conhecimento e continuará a acompanhar o assunto, bem
como dar conhecimento às entidades envolvidas.------------------------------------------(13) – DUE – SERVIÇOS URBANOS E DE AMBIENTE: DESCARGA
ILEGAL NO SEMIDEIRO – OPERAÇÃO LIMPEZA:---------------------------------------Na sequência da deliberação tomada sobre este assunto na reunião de
16.05.2011 (Ponto 17), foi presente a Informação n.º 83/TJ de 20 do corrente
mês dando conhecimento da metodologia utilizada nos trabalhos de limpeza
dos resíduos depositados em Semideiro. A Câmara tomou conhecimento e
manifestou regozijo com os procedimentos adoptados, os quais serão
aplicados sempre que necessários em cooperação com os intervenientes
envolvidos.---------------------------------------------------------------------------------------------(14) - VETERINÁRIO MUNICIPAL: VISITA A EXPLORAÇÃO DE
CAPRINOS / CASAL DO BRAGA (TREVAS) / CHAMUSCA:--------------------Elaborado pelo Veterinário Municipal foi presente o Relatório onde estão
expostos os factos ocorridos sobre uma inspecção realizada a uma
exploração de caprinos situada no Casal do Braga (Trevas) na freguesia e
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concelho de Chamusca, no passado dia 13 de Maio. A Câmara tomou
conhecimento e irá acompanhar o assunto com atenção, tendo em conta as
questões de ordem Sanitária.---------------------------------------------------------------------(15) - RECURSOS HUMANOS – PROCEDIMENTOS CONCURSAIS
COMUNS – PROVA DE CONHECIMENTOS – CARREIRA ASSISTENTE
OPERACIONAL:-------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor das Provas de conhecimentos
relativas aos procedimentos concursais comuns para ocupação de: 14 postos
de trabalho na carreira assistente operacional (auxiliar de Serviços Gerais –
área da Educação; oito postos de trabalho na carreira assistente operacional
(auxiliar de Serviços Gerais – Auxiliar de Acção Educativa); - dois postos de
trabalho na carreira assistente operacional (condutores de máquinas
pesadas e veículos especiais).------------------------------------------------------------------(16) - DEVERES DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA
NECESSÁRIOS

AO

CONTROLO

DA

EXECUÇÃO

ORÇAMENTAL

(DECRETO-LEI N.º65-A/2011, DE 17.05): ---------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e dará cumprimento ao disposto no
Decreto-Lei n.º 65-A/2011 de 17 do corrente.------------------------------------------------(17) – 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 13 a 19 de Maio do ano corrente, na importância global de
223.508,32€ (duzentos e vinte e três mil quinhentos e oito euros e trinta e
dois cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------
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------(18) - 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 17.05: Reuniu com o Sr. Provedor da Misericórdia sobre diversos
assuntos. Reuniu com o Eng.º João Amaral Neto, sobre processo relativo a
limpeza de valas.------------------------------------------------------------------------------------Dia 18.05: Almoço de trabalho com proprietário de lote no Eco Parque e
Sr. Diamantino Duarte para análise de questões relativas à localização de
empresa. À noite, deslocou-se à RESITEJO para acompanhar acção de
combate a pequeno incêndio em plásticos.---------------------------------------------------Dia 20.05: Acompanhou jornalista do Jornal “O Mirante” à Capela da
Igreja da Sra do Pranto, Igreja de São Pedro e Centro Regional de
Artesanato.----------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES DIVERSAS: Obras: Rua da Gamelinha / Limpeza de
Ribeiro. RESITEJO: 2 focos de incêndio na zona de plásticos na passada 5.ª
feira (dia 19.05.2011).--------------------------------------------------------------------------------SEMANA DE ASCENSÃO 2011: ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS /
CONCESSÃO DE TOLERÂNCIA DE PONTO AOS FUNCIONÁRIOS DA
AUTARQUIA - DIA 03.06.2011:------------------------------------------------------------------A Câmara, tendo em conta a realização da Festa da Ascensão 2011 (01
a 04 de Junho) e por proposta verbal do Senhor Presidente, deliberou por
unanimidade, conceder Tolerância de Ponto no dia 03 de Junho a todos os
trabalhadores da Autarquia.------------------------------------------------------------------

9

(R: 23.05.2011)

------(19) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:------------------------FRANCISCO MANUEL MATIAS: --------------------------------------------------------CULTURA: BIBILOTECA PÚBLICA MUNICIPAL: informou que esteve
presente na ultima acção das “Poesias de Cá”, a qual contou com muita
afluência de publico.---------------------------------------------------------------------------------ACÇÃO SOCIAL: Informou que esteve presente na reunião do CLAS /
Plano de Acção 2010-2011 – 2.ª parte---------------------------------------------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:------------------------------------------------------------- Deu conhecimento de algumas acções e reuniões em que participou,
referindo, nomeadamente: Dia 18.05: Pelas 11h00, reunião no Centro
Regional de Segurança Social, sobre o Programa PCHI (Conforto
Habitacional de Idosos). Dia 19.05 Pelas 9h30 Reunião do CLAS no Centro
de Empresas. Dia 20.05: À tarde esteve presente numa acção efectuada
pelo Centro de Dia de Vale de Cavalos “Aconchego” – Recepção da Chama
da Solidariedade (CNIS). Dia 21.05: À tarde este presente na acção “Poesias
de Cá” dedicado à poetisa D.ª Maria Manuel Cid.-------------------------------------------JOAQUIM JOSÉ GARRIDO:---------------------------------------------------------------Fez a leitura e a entrega do seguinte Documento “Construção de Parque
de Estacionamento – Tomada de Posição”, subscrito pelos Senhores
Vereadores do PS: “Os Vereadores

do Partido Socialista na Câmara

Municipal da Chamusca apelam aos restante membros do executivo para que
pare imediatamente com a destruição do Parque Municipal, pois em nosso
entender, as reabilitações deste espaço deverão ser sempre no sentido de se
poder usufruir dele, no que respeita a actividades lúdicas, de bem-estar e de
conforto da população e dos visitantes. Este espaço verde não pode ser
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desvirtuado da sua função original, e terá que ser intervencionado no sentido
de ser valorizado e adaptado às novas necessidades dos Chamusquenses,
criando respostas que levem ao seu usufruto, com respostas aos novos
tempos e às novas realidades, sempre dentro do conceito de espaço verde e
lúdico. Os Vereadores do Partido Socialista, manifestam com esta tomada de
posição o seu total desacordo e mais vivo repúdio pelo parque de
estacionamento que se está a construir no Parque Municipal. Não se pode
apagar a memória, e é urgente parar com estes atentados à qualidade de
vida e pensar na capacidade de rejuvenescimento de ideias, capazes de
produzir actividades atractivas e de fixação das nossas gentes! Não se pode
continuar com a saga desregulada de descaracterização da vila que é sede
deste Concelho.”.-------------------------------------------------------------------------------------PAULO JORGE QUEIMADO:--------------------------------------------------------------Informou que esteve igualmente com o Sr. Jornalista do Jornal “O
Mirante” na Capela da Igreja Sra. do Pranto / Chamusca.--------------------------------Fez a leitura e a entrega do seguinte Documento “Associação para o
Desenvolvimento do Eco-Parque do Relvão – Tomada de Posição”, subscrito
pelos Senhores Vereadores do PS: “Enquanto Vereadores do Partido
Socialista na Câmara Municipal da Chamusca, manifestamos a nossa
preocupação, mais uma vez, com a não instalação e execução prática de
funcionamento da Associação para o Desenvolvimento do Eco-Parque do
Relvão. Neste sentido, tomamos mais uma vez a posição de exigir ao
restante executivo que se tomem todos os procedimentos necessários para a
sua rápida instalação e funcionamento. É necessário reconhecer a urgência
de tal procedimento, pois como vimos a afirmar ao longo deste mandato, o
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artigo número três dos seus estatutos, já aprovados, estão a ser ignorados:
"A Associação tem por objecto a construção de uma plataforma de
concentração que envolva e mobilize os principais actores do sector do
Ambiente, tratamento de resíduos e energia, instalados no Eco Parque
do Relvão, ou em outros locais, nos processos de produção e
comercialização de produtos e serviços, marketing e internacionalização, contribuindo para o desenvolvimento e competitividade
local, regional e nacional". A preocupação crescente das populações do
nosso concelho face ao futuro do Eco-Parque do Relvão, leva-nos a não
admitir o arrastar das soluções possíveis para este cluster, como a questão
da segurança no âmbito da protecção civil e na qualidade ambiental, para
além deste ser um dos principais meios geradores de receitas próprias do
município. Acreditamos que, caso não sejamos interventivos agora, poderá
estar em causa todo um projecto que nasceu para criar soluções, e não para
criar problemas às nossas populações. O constante adiamento da instalação
da Associação do Eco-Parque do Relvão, poderá originar prejuízos
irreparáveis no futuro, para todo o concelho da Chamusca, tanto em termos
ambientais como na desertificação acentuada em curso. É a nosso ver
urgente retomar à génese da criação do Eco Parque do Relvão!”.---------------------VENDA AMBULANTE NA VILA DE CHAMUSCA: Mais uma vez aludiu à
venda ambulante efectuada na Zona envolvente do Centro de Saúde / Zona
Centro da Vila de Chamusca, tendo o Sr. Presidente que este assunto não
está esquecido e que será analisado depois da Semana da Ascensão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:-----------------------------------------PARQUE MUNICIPAL DA CHAMUSCA: ----------------------------------------------A Munícipe Ana Paula Santos Nicolau veio a esta reunião solicitar
informações relativamente à entrada para o parque de estacionamento que
está a ser feito dentro do Jardim Municipal (onde estava o arquivo municipal),
tendo o Sr. Presidente informado que o espaço está a ser arranjado dado
que o pavimento se encontrava solto e que se destina a utilizar na Semana
de Ascensão e que posteriormente terá outras utilizações.-------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezoito horas e quarenta minutos, da qual, para
constar, se lavrou a presente acta que, depois de ser considerada aprovada,
vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim Cristina Queimado
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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