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ACTA N.º 24/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2011.----------------------Aos treze dias do mês de Junho 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
09.06.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 254.442.78€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 207.514,75€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 46.928,03€;
DOCUMENTOS: 50.544,80€.---------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: Entrou-se depois na ORDEM DO DIA composta dos
seguintes pontos previamente estabelecidos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
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-------------------------Documentos para conhecimento:------------------------------------(01) – CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSOS PARA 15 UTENTES /
PARREIRA:-------------------------------------------------------------------------------------------Presente Fax do CENTRO DE APOIO SOCIAL DA PARREIRA,
registado no livro respectivo sob o número 7580 em 08 do corrente,
remetendo o Contrato de Financiamento celebrado com o IFAP –
INSTITUTO FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P., no
âmbito do programa PRODER – Investimento 390.000€ (Comparticipação
200.000€ - correspondendo a 51,28% do valor total), solicitando Apoio
Técnico da Câmara Municipal para a abertura do concurso.-----------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade:------------------------------------UM) – Regozijar-se pela celebração de Contrato de Financiamento.------------DOIS) – Manifestar acordo à atribuição de apoio técnico e administrativo
possível dentro do anteriormente protocolado.-----------------------------------------------(02) - DISPOSITIVO DE DEFESA E COMBATE A INCÊNDIOS
FLORESTAIS / 2011 - ECIN + ELAC - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO:------------Presente o oficio com a referência C-030/11 da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CHAMUSCA, registado no
livro respectivo sob o número 7642 em 09 do corrente, solicitando apoio para
o pessoal que integrará o dispositivo supra referenciado.--------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição
do referido apoio através da celebração de Protocolo para o efeito.-------------(03) – LIMPEZA DE VALAS DO CONCELHO DA CHAMUSCA:----------------Na sequência de anteriores contactos, decisões e deliberações sobre
este assunto, foi presente o email da CADOVA – COOPERATIVA
AGRÍCOLA DO VALE DE ARRAIOLOS, CRL, registado no livro respectivo
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sob o número 7369 em 06.06.2011, informando que, após contacto com o
ARHTEJO, decidiram que se iriam apresentar dois projectos de limpeza e
manutenção das Valas, sendo: o 1.º Projecto a apresentar pela CADOVA
para a limpeza e manutenção do Canal de Alpiarça desde a Ponte do
Meirinho para montante até à confluência da ribeira de Arraiolos, Ribeira de
Arraiolos até à Ponte dos Capelos e Vala Velha à “Adega Cooperativa”; 2.º
Projecto a apresentar pela ACHAR para limpeza e manutenção da ribeira de
Ulme desde a Ponte dos Capelos para montante até à nascente (ou extrema
do concelho da Chamusca), anexando minutas de Protocolos a celebrar
entre as mencionadas entidades e a ARHTEJO que anexam, pelo que
solicitam a emissão de documento relativamente à posição da Câmara
Municipal sobre os trabalhos a realizar.-------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade: ------------------------------------UM) - Considerar a operação de interesse para o concelho.-----------------------DOIS) – Manifestar acordo à celebração dos protocolos entre os
promotores ACHAR e CADOVA com a ARHTejo por os considerar entidades
credíveis para a realização dos trabalhos e que representam os interesses
dos confinantes das intervenções a realizar;--------------------------------------------------TRÊS) - O Município tendo em conta as limitações financeiras não irá
co-financiar as operações, embora esteja disponível para analisar eventuais
formas de cooperação que possam ser consideradas.------------------------------------(04) – SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA / CONTRIBUTOS:----------Subscritas pelo Senhor Vice-Presidente forma presente 8 propostas
numeradas de 1 a 5.3 relativamente à situação económica e financeira do
Município e novas medidas a implementar no segundo semestre de 2011
quer a nível interno quer externo. Sobre os mesmos foram prestados
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esclarecimentos complementares pelos Senhores Presidente e VicePresidente, tendo os restantes elementos do Executivo tecido algumas
considerações sobre as propostas apresentadas. ------------------------------------------Assim foi deliberado que, com vista à análise e recolha de contributos,
os documentos seriam novamente presentes em próxima reunião .-------------------(05) - CONTABILIDADE - DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2010
- 1.º REVISÃO:--------------------------------------------------------------------------------------Elaborada pelos Serviços de Contabilidade, foi presente a primeira
revisão ao Orçamento do ano económico de 2011, documento que, por
muito extenso, se dá por inteiramente transcrito nesta acta, para todos os
efeitos.--------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, APROVAR o referido
Documento e remeter para a Assembleia Municipal.---------------------------------------(06) - CONTABILIDADE - DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2010
-

ALTERAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------------

------Elaboradas pelos Serviços de Contabilidade, foram

presentes as

seguintes alterações aos Documentos Previsionais/ano económico de
2011: Décima primeira: Orçamento, Grandes Opções do Plano (GOP) e
Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e décima: 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 4 votos a favor e a
abstenção de voto do Dr. Paulo Queimado (PS), aprovar os referidos
documentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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---------------------------Documentos para Conhecimento----------------------------------(07) – MOÇÕES APROVADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CARREGUEIRA:------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do oficio da ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE CARREGUEIRA, registado no livro respectivo sob o número
7475 em 07 do corrente, remetendo cópia das moções subscritas pelos
eleitos do Partido Socialista aprovadas na última sessão ordinária da
Assembleia de Freguesia, sobre “Sinalética”; “Prevenção de incêndios”; “Eco
Parque do Relvão”.----------------------------------------------------------------------------------(08) – EN 243 – ULME / PONTE CONDICIONADA:---------------------------------Na sequência de anteriores contactos foi presente o oficio da EP –
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A – Direcção Regional de Santarém.,
registado no livro respectivo sob o número 7335 em 06 do corrente,
informando que “o projecto de execução para a reabilitação da obra de arte
está em curso, prevendo-se a sua conclusão no próximo mês de Agosto”.----------A Câmara tomou conhecimento do teor do oficio da EP – Estradas de
Portugal, SA, bem como sugerir que sejam desenvolvidos todos os
procedimentos céleres, tendo em conta os inconvenientes para a população.------(09) – EN 118 – PONTE SOBRE A RIBEIRA DA FOZ – LIMITE DO
CONCELHO DE CHAMUSCA E EN 243 – PONTE SOBRE A RIBEIRA DE
ULME:---------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência de anteriores contactos foi presente o oficio da EP –
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. – Gabinete de Relações Institucionais,
registado no livro respectivo sob o número 7624 em 09 do corrente,
informando que relativamente ao “estado da Ponte sobre a Ribeira de Ulme,
localizada ao km 52+400 da EN243, a EP procedeu à realização de uma
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Inspecção Principal a 27 de Dezembro de 2010, tarefa que só foi possível
efectuar após a desmatação da densa vegetação existente nas imediações
da ponte, entre Agosto e Dezembro. Em conformidade com as conclusões do
Relatório de Inspecção e face às anomalias identificadas na obra, foi
decidido proceder ao lançamento de um concurso público para a elaboração
de um Projecto de Reabilitação / Substituição, o qual deverá ficar concluído
no próximo mês de Julho.”, manifestando “reconhecimento pelo facto de a
EP ter conseguido responder às expectativas do Município da Chamusca
relativamente à intervenção efectuada na Ponte sobre a Ribeira da Foz na
EN118 e aproveitamos para agradecer toda a colaboração prestada”.----------------A Câmara tomou conhecimento do teor do oficio da EP – Estradas de
Portugal, SA, bem como sugerir que sejam desenvolvidos todos os
procedimentos céleres, tendo em conta os inconvenientes para a população.------(10) – REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE DIQUES DA CHAMUSCA –
ADENDA AO ACORDO DE COLABORAÇÃO N.º 53/2006: ---------------------------Presente o oficio da ARHTEJO – ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO
HIDROGRÁFICA DO TEJO, I.P. registado no livro respectivo sob o número
7342 em 06 do corrente, remetendo a Adenda ao Acordo de Colaboração
n.º53/2006, celebrada entre o Município de Chamusca e a ARHTEJO a
07.06.2011, prorrogando o prazo de vigência do acordo de colaboração até
31 de Dezembro de 2011 (financiamento do Estado 529.321,00€).--------------------A Câmara tomou conhecimento e aguardará os desenvolvimentos deste
processo, dado o valor a receber ser de elevada importância para a
Tesouraria da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
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------(11) – CAPRINOS ABANDONADOS – PERIGO DE CIRCULAÇÃO NA
EN 118:-------------------------------------------------------------------------------------------------Presente o Fax remetido à DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DE TEJO, em 13 do corrente,
solicitando “celeridade na resolução do assunto, sob pena de se virem a
registar acidentes causadores de graves danos humanos e materiais”
causados pelos animais que vêm para a estrada, provocando situações de
risco para quem circula na EN118 entre o cruzamento para a vila de Ulme e
a vila da Chamusca. A Câmara tomou conhecimento e irá solicitar que sejam
desenvolvidas todas as diligências na resolução do assunto.----------------------------(12) – AR – ÁGUAS DO RIBATEJO – LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS
(13,14 E 15.06) / COMUNICADOS:-------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento dos comunicados da Empresa ARÁGUAS DO RIBATEJO, dando conhecimento da Limpeza de Reservatórios
neste Município nos dias 13, 14 e 15 do corrente mês.------------------------------------(13) – RESITEJO: NORMAS PARA A COLOCAÇÃO DE CONTENTORES PARA RECOLHA SELECTIVA:------------------------------------------------------Presente o oficio da RESITEJO – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E
TRATAMENTO DOS LIXOS DO MÉDIO TEJO, registado no livro respectivo
sob o número 7344 em 06 do corrente, dando conhecimento das normas
para colocação de equipamento de recolha selectiva. A Câmara tomou
conhecimento e manifestou acordo aos procedimentos.----------------------------------(14) – FESTA E CHAMA DA SOLIDARIEDADE / AGRADECIMENTO:--------A Câmara tomou conhecimento do oficio da UNIÃO DISTRITAL DAS
IPSS DE SANTARÉM, registado no livro respectivo sob o número 7616 em
09 do corrente, agradecendo pelo “prestimoso contributo dado para que os
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eventos acima referidos e organizados por esta União tivessem sido um
êxito, o que prestigiou todo o Distrito”.----------------------------------------------------------(15) - PROGRAMA DE CONFORTO HABITACIONAL PARA PESSOAS
IDOSAS / PROTOCOLO:-------------------------------------------------------------------------- Presente o teor do Protocolo celebrado entre o INSTITUTO DE
SEGURANÇA SOCIAL, I.P e o MUNICIPIO DE CHAMUSCA, no âmbito do
Programa supra referenciado, documento que por muito extenso se dá por
inteiramente transcrito nesta Acta para todos os efeitos. A Câmara tomou
conhecimento e manifestou regozijo pela celebração de Protocolo que
consideram uma medida útil e ajustada à realidade do Concelho.----------------------(16) – PROGRAMA DE ACTIVIDADE DE TEMPOS LIVRES –
FREGUESIAS RURAIS / VERÃO 2011:-------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e irá apoiar as acções constantes do
Programa supra referenciado que decorrerão em colaboração com as
JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO.-------------------------------------------------(17) – PESSOAL: TRABALHO EXTRAORDINÁRIO / DESPACHOS:----------A Câmara tomou conhecimento do teor de Despachos do Senhor
Presidente, determinando que, ultrapassem os limites de trabalho extraordinário fixados na alínea a) do n.º1 do artigo 161º da Lei 59/2008, de 11 de
Setembro, em virtude de permanecer a necessidade do desempenho das
funções de alguns trabalhadores e por se considerar imprescindível para o
normal funcionamento dos serviços a que estão afectos.---------------------------------(18) – 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
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ao período de 01 a 08 de Junho do ano corrente, na importância global de
92.108,40€ (noventa e dois mil e cento e oito euros e quarenta cêntimos).----------(19) - 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 07.06: Reuniu na Reserva Agrícola.-------------------------------------------------Dia 08.06: Assinatura de Protocolo com o Instituto de Segurança Social.------Dia 09.06: Realizou reunião de trabalho com Sr. Vice-Presidente e
Encarregados da Câmara Municipal. Reuniu com a Dra. Margarida Ferreira e
Dr. João Luís Rodrigues sobre processo do Eco Parque – ordenamento do
território.------------------------------------------------------------------------------------------------Dia 13.06: Reuniu na CCDRLVT / Santarém com Dra. Margarida Ferreira
(DTOUA) e Dr. João Rodrigues para acerto de procedimentos da reunião de
22.06.2011.--------------------------------------------------------------------------------------------Dia 22.06: Reunião em Lisboa na CCDRLVT, sobre a desafectação da
REN do CIVTRHI com participação de diversos departamentos.-----------------------Dia 01.07: Reunião com o Sr. Bispo / Balanço de Visita ao Concelho.----------FÉRIAS: Informou que vai gozar férias de 15 a 30 de Junho
interrompendo dia 22 para ir à reunião na CCDRLVT, em Lisboa, na sua
ausência coordenará os serviços o Senhor Vice-Presidente.----------------------------OUTRAS INFORMAÇÕES: RESITEJO: Ocorreu no dia 09 de Junho,
pelas 10.00h, um pequeno derrame de lixiviados na Ribeira das Fontainhas,
tendo-se procedido à limpeza da zona, não tendo sido causados danos
ambientais. BRAZÃO: Deu conhecimento que foram efectuadas duas
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réplicas do brazão por uma Funcionária da Autarquia e que se encontra um
na sua sala e outro na sala da sessões que mostrou.--------------------------------------(20) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:------------------------FRANCISCO MANUEL MATIAS: --------------------------------------------------------RECEPÇÃO DE DELEGAÇÃO DE EMPRESÁRIOS MOÇAMBICANOS:
Informou que esteve presente na recepção desta Delegação juntamente com
o Representante do Núcleo de Santarém, que a sessão decorreu muito bem
e que foi bastante agradável, tendo agradecido a presença de colegas do
Executivo e Presidente da Assembleia Municipal que também estiveram
presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DE FOLCLORE EM VALE DA CAVALOS: Esteve presente
neste evento promovido pela ADEPEC.--------------------------------------------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:------------------------------------------------------------- Deu conhecimento de algumas acções e reuniões em que participou e
que vai participar, referindo, nomeadamente: De 07.06: Reunião na CIMLT,
sobre projecto “Ruas da Lezíria” / Ano Lectivo 2011/2012 – Aperfeiçoamento
de regulamento e escolha de logótipo. Dia 08.06: Pelas 11h, na sala das
sessões, assinatura do protocolo – Programa Conforto Habitacional para
Idosos. Pelas 14h, no CNEMA / Feira da Agricultura / Fersant Projecto Emp
Criança 2011 – Empreendorismo no Ensino Básico com apresentação de
trabalhos realizados pelos alunos dos vários Concelhos e Escolas que
aderiram ao Projecto promovido pelo NERSANT e no qual participara, turmas
das nossas escolas. Dia 09.06: Pelas 10h30 acompanhou visita do Sr. Bispo
de Santarém à EB1 Chamusca e à EB2,3/S Chamusca. IMLT sobre projecto
“Ruas da Lezíria”. Dia 11.06: Pelas 19h30 Festa ADEPEC. Dia 12.06:
Recepção de delegação da ACB - Associação Industrial e Comercial da Beira
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– Moçambique. Dia 13.06: Pelas 14h reunião da NLI, na Junta de Freguesia
de Chamusca. Dia 17.06: Pelas 17h30 Festa final da acção “O Repórter da
Freguesia”, na Praça de Touros da Chamusca.----------------------------------------------JOAQUIM JOSÉ GARRIDO e PAULO JORGE QUEIMADO:-------------------- RECEPÇÃO DE DELEGAÇÃO DE EMPRESÁRIOS MOÇAMBICANOS:
Estiveram presentes na recepção desta Delegação.---------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezanove 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 5A/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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