(R: 30.05.2011)

ACTA N.º 22/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2011.-----------------------Aos trinta 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 quinze minutos, após o que se deu inicio à
apreciação dos seguintes assuntos:------------------------------------------------------------ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR – Previamente distribuído pelo
Executivo o texto da acta da reunião anterior, foi a mesma aprovada por
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA / RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – EM
27.05.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 358.303,48€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 313.343,78€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 44.959,70€;
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) – RECEPÇÃO DE DELEGAÇÃO DE EMPRESÁRIOS MOÇAMBICANOS:-------------------------------------------------------------------------------------------- Presente o oficio da NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA
REGIÃO DE SANTARÉM, registado no livro respectivo sob o número 7050
em 26.05.2011, dando conhecimento da deslocação de uma delegação de
Empresários Moçambicanos da Província de Sofala à Região no âmbito da
parceria estabelecida com a ACB - Associação Industrial e Comercial da
Beira, e propondo a realização de uma pequena recepção na Câmara
Municipal da Chamusca, no próximo dia 12 de Junho.------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, manifestar acordo e
apoiar a acção.----------------------------------------------------------------------------------------(02) – EDUCAÇÃO: REFEIÇÕES ESCOLARES – ANO LECTIVO
2010/2011:---------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor de uma Informação subscrita
pelo Senhor Vereador João Lourenço dando conhecimento das verbas
gastas com as refeições escolares, por freguesia, no 2.º Período do ano
lectivo 2010/2011, totalizando 47.376,28€ (Escolas do 1.º Ciclo: 30.041,53€ e
Jardins de Infância: 17.334,75€).----------------------------------------------------------------(03) - CONTABILIDADE - DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2011 –
ALTERAÇÃO:----------------------------------------------------------------------------------------Elaborada pelos Serviços de Contabilidade, foram presentes as
seguintes alterações aos Documentos Previsionais/ano económico de
2011: décima ao Orçamento, Grandes Opções do Plano (GOP’s) e Plano
Plurianual de Investimentos (PPI) e a Nona às Actividades Mais Relevantes,
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documentos que, por muito extensos, se dão por inteiramente transcritos
nesta acta, para todos os efeitos.----------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por maioria, com 4 votos a favor e 1
abstenção de voto (Senhor Vereador Dr. Paulo Queimado - PS) aprovar os
referidos Documentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos para conhecimento:-------------------------------(04)

–

PROTECÇÃO

CIVIL:

REUNIÃO

COM

INSTITUTO

DE

ESTRADAS DE PORTUGAL: PONTE SOBRE A RIBEIRA DE ULME –
VILA DE ULME / SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA: SEMAFÓROS INTERMITENTES AOS FINS-DE-SEMANA:-------------------------------------------------------------Na sequência da deliberação tomada sobre este assunto na reunião de
23.05.2011 (Ponto 01), foi presente Informação do DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, dando conhecimento dos resultados
da reunião realizada no passado dia 26 do corrente mês, pelas 10h30m em
que participaram as seguintes entidades: Instituto de Estradas de Portugal;
Câmara Municipal de Chamusca, Junta de Freguesia de Ulme, GNR,
Protecção Civil e Bombeiros, na qual foi acordada a aplicação de relógios
temporizadores para semáforos, no referido local. -----------------------------------------A Câmara manifestou o seu acordo aos procedimentos acertados na
reunião e tendo em conta a urgência da situação, irá solicitar junto do
Instituto de Estradas rapidez na resolução do assunto.------------------------------------(05) – SOLICITAÇÃO DE REUNIÃO URGENTE À ARHTEJO:-------------- A Câmara tomou conhecimento do oficio remetido à ARHTEJO,
solicitando o agendamento de reunião urgente com vista à analise dos
seguintes assuntos: - Limpeza de Valas – Procedimentos; - Diques –
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Protocolo – Ponto de Situação”. Sobre este assunto o Sr. Presidente
informou que a reunião já fora realizada tendo prestado esclarecimentos
sobre a mesma.---------------------------------------------------------------------------------------(06) –AR – ÁGUAS DO RIBATEJO – CORTES PROGRAMADOS EM
CHAMUSCA E ARRIPIADO:---------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do email da AR-ÁGUAS DO
RIBATEJO, remetendo Comunicados relativos a cortes programados no
Abastecimento de água na Chamusca e Arripiado no dia 31 de Maio.---------------(07) – RESITEJO: ASSEMBLEIA GERAL DE 26-04-2011/ ACTA:---------------A Câmara tomou conhecimento do teor da Acta da Assembleia Geral da
RESITEJO realizada no passado dia 26 de Abril findo, remetida pelo oficio
registado no livro respectivo sob o número 7060 em 26.05.2011.--------------------(08) - VISITA À ASCENSÃO PELO CANDIDATO ANTÓNIO FILIPE DA
CDU (01.06.2011):----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do email da CDU – COLIGAÇÃO
DEMOCRÁTICA UNITÁRIA DO CONCELHO DE CHAMUSCA, dando
conhecimento do interesse do Candidato António Filipe em visitar a
Ascensão no dia 01 de Junho pelas 20 horas.------------------------------------------------(09) – GESTÃO DA SISAV – NOTICIAS DO JORNAL “O PÚBLICO”:------- Presentes duas noticias publicadas no Jornal “O Público” relativamente
à gestão do Cirver SISAV. A Câmara deliberou por unanimidade, considerar
de muita importância este assunto e procurar junto da empresa informação
sobre este assunto para análise junto de todos os agentes envolvidos, sem
prejuízo das investigações em curso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------(10) – ACÇÃO SOCIAL – HABITAÇÃO MUNICIPAL:-------------------------------Presente o teor do oficio n.º 1454 remetido à Dra. FÁTIMA FERREIRA,
agradecendo

a

compreensão

demonstrada

aquando

do

pedido

de

desocupação de uma Habitação Social que não estava a utilizar. A Câmara
tomou conhecimento e manifestou satisfação e acordo aos procedimentos
enumerados.-------------------------------------------------------------------------------------------(11) – SITUAÇÃO SOCIAL / ARRIPIADO:---------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor de Carta de ANTÓNIO JOÃO
MIGUEL DA SILVA, residente no Bairro Prefabricado, n.º5, freguesia e
concelho de Chamusca, registada no livro respectivo sob o número 7166 em
27.05.2011, sobre o assunto em epígrafe e continuará a acompanhar este
assunto com atenção.-----------------------------------------------------------------------------(12) – FESTA DO TAMAZIM / SEMIDEIRO – 2011 / INFORMAÇÃO:---------- Presente o teor de Carta da COMISSÃO DE FESTAS TAMAZIM,
registada no livro respectivo sob o número 6721 em 23.05.2011,
agradecendo o apoio prestado e remetendo o resultado final da festa de
2011. A Câmara tomou conhecimento, e felicita e agradece à Comissão o
esforço desenvolvido na realização deste evento e cooperação nas
Comemorações dos 450 anos de elevação a Vilas e Concelhos de Ulme e
Chamusca..------------------------------------------------------------------------------------------(13) – CENTRO CULTURAL DO SEMIDEIRO – REGISTO DE
ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS E CULTURAIS DO CONCELHO DA
CHAMUSCA - PLANO DE ACTIVIDADES:--------------------------------------------------Da Instituição supra referenciada foi presente o oficio registado no livro
respectivo sob o número 7180 em 27.05.2011, remetendo o Plano de
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Actividade

e

Orçamento

aproximado

em

2011.

A

Câmara

tomou

conhecimento e augurar êxitos aos corpos gerentes da Instituição, e irá
continuar a acompanhar este processo.-------------------------------------------------------(14)

–

CENTRO

CULTURAL

DO

SEMIDEIRO

–

APOIO

E

CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES:------------------------------------------------------Da Instituição supra referenciada foi presente o oficio registado no livro
respectivo sob o número 7181 em 27.05.2011, acusando a recepção de
apoio financeiro para a Conservação de Instalações no montante de 1500
euros concedido pela Firma TRANSPORTES BIZARRO DUARTE, LDA. . A
Câmara tomou conhecimento, irá apoiar dentro das possibilidades do
Município e manifesta disponibilidade para cooperar no que for de interesse
mútuo.---------------------------------------------------------------------------------------------------(15) - SERVIÇOS SOCIAIS DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS /
EQUIPAMENTO USADO:------------------------------------------------------------------------- Presente o oficio do CENTRO DE APOIO SOCIAL DE ULME, registado
no livro respectivo sob o número 7118 em 27.05.2011, informando que, na
sequência do levantamento de diverso material desactivado pelos Serviços
Sociais do Ministério das Finanças – Lisboa, efectuado em Fevereiro de
2011, foi possível ceder parte do equipamento às seguintes entidades: Junta de Freguesia de Ulme, Comissão Paroquial de Ulme e Chouto,
Juventude Clube de Ulme, Centro Cultural de Ulme, Centro Cultural de
Semideiro,

Associação

Danças

e

Cantares

“Os

Camponeses

da

Carregueira”. A Câmara tomou conhecimento e agradece o esforço
desenvolvido pelo CASULME.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----(16) – DOUASU - SERVIÇO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO:
RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) - NORMAS ORIENTADORAS:------A Câmara tomou conhecimento de Informação Técnica n.º 82/MF, datada
de 18 do corrente, sobre o parecer da ANMP remetido em 16 de Maio, que
reúne as preocupações emanadas pelos vários municípios no que respeita à
delimitação destas áreas, essencial para o prosseguimento dos processos de
revisão do PDM.--------------------------------------------------------------------------------------(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 20 a 26 de Maio do ano corrente, na importância global de
122.048,89€ (cento e vinte e dois mil e quarenta e oito euros e oitenta e nove
cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------(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 24.05: Reuniu com a Firma OPTIMUS sobre reforço da rede na zona
do Vale da Lama d’Atela e Parreira.-------------------------------------------------------------Dia 26.05: Reunião na CCDRLVT, com a Sra. Vice-Presidente, sobre
entrega de estudo sobre Impacte Ambiental Eco Parque do Relvão. Reuniu
com o Sr. Presidente da ARH, sobre o processo dos Diques / Ponto de
situação: Dívida da ARH, Limpeza das Valas – Canal de Alpiarça e outros:
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Ponto de situação. Esteve presente em Constância sobre a reunião da
Assembleia Distrital: Assunto Colónia Balnear da Nazaré: Projecto e
Procedimentos.---------------------------------------------------------------------------------------Dia 01.06: Inauguração e abertura da Semana d’Ascensão.-----------------------Dia 03.06: Reunião sobre Parque Almourol. Almoço de trabalho com
Eng.º Álvaro da Fomentinvest.--------------------------------------------------------------------Dia 04.06: Pelas 10h30 no Centro de empresas, reunião da SRU.---------------Dia 05.06: Eleições para a Assembleia da República.-------------------------------INFORMAÇÕES: FEIRA DA AGRICULTURA / SANTARÉM: Informou
que o Município dispõe de um espaço nesta Feira.-----------------------------------------(19) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:------------------------FRANCISCO MANUEL MATIAS: --------------------------------------------------------OBRAS EM CURSO: Manutenção de Parques Infantis do concelho;
Regularização e Revitalização da Ribeira da Gamelinha / Chamusca.----------------SEMANA DA ASCENSÃO: Dia 01.06: Abertura oficial às 20h com içar
das Bandeiras das Juntas de Freguesia do concelho. Dia 02.06: Pelas 15h30
Lançamento do Livro “Os últimos avieiros do Tejo no Concelho da
Chamusca” do escritor António Matias Coelho. Dia 04.06: Lançamento do
Livro “Os filhos não são maus” do escritor Carlos Oliveira.-------------------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:------------------------------------------------------------- Deu conhecimento de algumas acções e reuniões em que participou e
que vai participar, referindo, nomeadamente: Dia 25.05: Decorreram, no
Edifício S. Francisco, sessões colectivas dirigidas aos desempregados
beneficiários de subsídio de desemprego promovidas pelo Centro de
Emprego de Santarém em colaboração com o GIP Chamusca. Na CIMLT,
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sobre o Projecto Intermunicipal “Ruas da Lezíria” a implementar no ano
lectivo 2011/2012. Dia 27.05: Pelas 10h00 no AVEJICC em apresentação de
4 trabalhos dentro da Área Projecto 12.º ano, tendo ressaltado um trabalho
sobre o “êxodo rural”, o qual foi proposto sessão pública de apresentação e
debate do tema ainda antes, se possível, do final do ano lectivo. Dia 29.05:
Pelas 13h, almoço/convívio promovido pela Comissão de Festas da Lagartixa
/ Tamazim para apresentação das contas da festa que correu muito bem. Dia
30.05: Pelas 19h00 com a EB1 e Jardim de Infância de Vale de Cavalos,
sobre a implementação da plataforma e@educa a partir de Junho.---------------------RASTREIO DO CANCRO DA MAMA: DE 30 DE MAIO A 16 DE JUNHO
2011 – CHAMUSCA E VALE DE CAVALOS.-------------------------------------------------PAULO JORGE QUEIMADO:------------------------------------------------------------FESTAS DO TAMAZIM / SEMIDEIRO: Informou que esteve presente no
almoço/convívio promovido pela Comissão de Festas para apresentação das
contas da festa, tendo referenciado a envolvência da população, bem como
da elevada participação nas actividades desenvolvidas.----------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezoito horas e trinta 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente da Câmara,
Sérgio Morais da Conceição Carrinho
O Técnico Superior,
Cristina Isabel Pires Queimado
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