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ACTA N.º 25/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011.----------------------Aos vinte 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 Vice-Presidente Francisco
Manuel Petisca Matias, em virtude do Senhor Presidente se encontrar em
gozo de férias, e com as presenças dos Senhores Vereadores Joaquim José
Duarte Garrido, 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
17.06.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 660.333,09€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 64.746,08€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 14.587,01€;
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) – EMPREGO SOCIAL - CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO + /
PROPOSTA DE PROTOCOLO:-----------------------------------------------------------------Presente o teor de duas propostas de Protocolo a celebrar com

a

JUNTA DE FREGUESIA DE CHAMUSCA, com vista à integração de
beneficiários de prestação de subsidio de desemprego, documentos que por
muito extensos se dão por inteiramente transcritos nesta Acta para todos os
efeitos.--------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, aprovar o teor das
Propostas de Protocolo e remetê-las para a Assembleia Municipal.-------------(02) – APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTO: APOIO À CONCLUSÃO
DO

CENTRO

COMUNITÁRIO

ASSOCIATIVO

DA

CARREGUEIRA

(ANTIGO EBM) – PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:-----------------------------------------------------------Presente o teor de proposta de Protocolo de Colaboração Administrativa
e Financeira a celebrar com a JUNTA DE FREGUESIA DE CARREGUEIRA,
com vista a apoiar as obras relativas à conclusão do Centro Comunitário
Associativo da Carregueira no montante de 23.987,41€ correspondente ao
valor total das obras, 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 teor da
Proposta de Protocolo e remetê-la para a Assembleia Municipal.----------------(03) - DOUASU - SERVIÇO DE PLANEAMENTO URBANISTICO ESPAÇO MULTIUSOS DE ULME / FAPULME - SUSPENSÃO PARCIAL
DO PDM DA CHAMUSCA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO:----------------------------Presente a seguinte Informação n.º 93/MF do DTOUA, datada de 14 do
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corrente: " Na sequência do pedido de regularização apresentado pela
empresa FAPULME – Fábrica de Papel de Ulme, Lda situada na Estrada
Municipal 574 – Casal das Figueiras, freguesia de Ulme, realizou-se no dia
29-09-2010, uma reunião de trabalho para proposta de decisão sobre o
referido pedido. Dado que o representante da CCDRLVT não emitiu parecer,
por falta de documentos que foram solicitados ao requerente e, uma vez que
esses elementos foram disponibilizados pela Câmara Municipal na reunião,
ficou agendada uma outra reunião para dia 18/10/2010. Face ao exposto
nesta outra reunião, o grupo de trabalho decidiu emitir proposta de decisão
favorável condicionada à regularização do estabelecimento. Esta decisão
incluía a apresentação, por parte do promotor, do pedido de autorização
prévia instruída com Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável,
sendo concedido o prazo de um ano para o cumprimento desta
condicionante. A Câmara Municipal teria também que iniciar um processo de
prorrogação do prazo da suspensão do PDM para aquele espaço, uma vez
que a Resolução de Conselho de Ministros nº 100/2008 de 24 de Junho de
2008 que aprovou a suspensão do PDM e as medidas preventivas, vigorou
pelo prazo de 2 anos, já tendo caducado, havendo por isso, necessidade de
prorrogação do prazo por mais um ano. Sendo este processo da iniciativa da
Câmara Municipal, a mesma enviou em 12/10/2010 um pedido de parecer
sobre este assunto à CCDRLVT, ao qual nunca houve resposta. Na presente
semana fomos contactados pela Fapulme a qual reafirma a sua intenção de
reactivar as instalações e a prossecução dos trabalhos desta actividade
industrial. Assim face ao exposto informa-se que a possível prorrogação do
prazo irá terminar no dia 24 de Junho de 2011 sem que a CCDRLVT tivesse
emitido qualquer parecer. Solícito, assim que haja deliberação acerca da
3
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tramitação deste processo, considerando a possibilidade da Câmara
Municipal

apresentar

à

Assembleia

Municipal

este

processo

para

aprovação.", sobre a qual exarou o Senhor Presidente o seguinte
"Despacho": "Concordo. É essencial renovar o pedido de prorrogação por
mais um ano dado existirem interessados na empresa.".---------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade:------------------------------------UM) - Manifestar acordo à renovação do pedido de prorrogação do prazo
de suspensão do PDM por mais um ano, para a área do "Espaço Multiusos
de Ulme".-----------------------------------------------------------------------------------------------DOIS) - Remeter este processo para a Assembleia Municipal. -------------------(04) - DOUASU - DIVISÃO URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO: MURTA /
PARREIRA:-------------------------------------------------------------------------------------------A) - DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO:----------------------------------Requerimento registado no livro respectivo sob o número 327 de
13.06.2011, de MARIETA FERNANDES BERNARDINO NUNES, residente
na Rua 25 de Abril, n.º58, Murta, freguesia de Parreira, concelho de
Chamusca, solicitando certidão relativa a destaque de parcela de terreno,
sito em Murta, freguesia de Parreira, concelho de Chamusca e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Chamusca sob o número 509 Freguesia de Parreira, conforme descreve no requerimento e documentação
que junta.-----------------------------------------------------------------------------------------------Instrui este processo uma Informação Técnica referindo, nomeadamente: "Estão presentes plantas demonstrativas da confrontação das
parcelas com ruas públicas e é apresentada planta que demonstra o
destaque de uma única parcela, de prédio com descrição predial que se situa
dentro do perímetro urbano, respeitando o n.º4 do art. 6º do DL 26/2010, pelo
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que nada temos a opor.".--------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade e em minutas para efeitos
imediatos, mandar certificar que o solicitado cumpre as condições
previstas na respectiva legislação para a operação pretendida.--------------------B) - VIABILIDADE CONSTRUTIVA EM PARCELA DESTACADA PARA
EFEITOS DE IMI:---------------------------------------------------------------------------------Requerimento registado no livro respectivo sob o número 328 de
13.06.2011, de MARIETA FERNANDES BERNARDINO NUNES, residente
na Rua 25 de Abril, n.º58, Murta, freguesia de Parreira, concelho de
Chamusca, solicitando que lhe seja certificada a viabilidade construtiva na
parcela destacada, designada por parcela B do prédio urbano sito na Rua 25
de Abril, n.º 58, Murta, freguesia de Parreira e concelho de Chamusca.--------------Instrui este Processo uma Informação Técnica datada de 15 do corrente,
referindo, nomeadamente: "O PDM classifica o local como perímetros
urbanos C3 e C4, cujos índices máximos permitidos são 40% de ocupação e
construção, com cércea máxima de 6,5m em um ou dois pisos, para
habitação.".--------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade e em minuta para
efeitos imediatos, mandar certificar de conformidade com a Informação
Técnica.------------------------------------------------------------------------------------------------(05) - DOUASU - DIVISÃO

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO:

LOTEAMENTO CHÃ D. BENTO / CHAMUSCA:----------------------------------------Requerimento registado no livro respectivo sob o número 301 de
27.05.2011, de LUIS CARLOS FALCÃO, solicitando a alteração do
loteamento supra referenciado de acordo com "as novas realidades
existentes, que ao longo dos tempos foram sendo permitidas fazer e se
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encontram implantadas no local", afim de poder legalizar a sua construção
edificada no lote n.º6 deste Loteamento.-----------------------------------------------------Instrui este Processo a seguinte informação: "O requerente dirigiu-se a
estes serviços pretendendo regularizar a sua edificação e solicitando quais
as regras sobre as quais a mesma se deve reger, de acordo com o previsto
no loteamento em que se insere. O loteamento prevê a construção de
moradias unifamiliares segundo um quadro de áreas e alinhamentos, que
foram adaptados na altura às condicionantes que foram surgindo do relevo e
forma do terreno. Para definir novas características de ocupação do espaço
(conforme requerido pelo Sr Eng° Falcão) torna-se n ecessário proceder a
uma alteração ao loteamento e definir as mesmas.".---------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade e em minuta para
efeitos imediatos, manifestar o seu acordo ao teor da Informação
Técnica.------------------------------------------------------------------------------------------------(06) – SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA / CONTRIBUTOS:----------Elaboradas e subscritas pelo Senhor Vice-Presidente foram presentes 16
propostas relativamente à situação económica e financeira do Município e
novas medidas a implementar no segundo semestre de 2011 quer a nível
interno quer externo, documentos que, por muito extensos se dão por
inteiramente transcritos nesta Acta parta todos efeitos, os quais foram
apresentadas e acompanhadas de esclarecimentos pelo Sr. Vice-Presidente.
Os Senhores Vereadores do PS (Sr. Joaquim Garrido e Dr. Paulo Queimado)
apresentaram

o

seguinte

Documento:

“A

decisão

de

analisar

as

consequências das políticas que têm vindo a ser aplicadas no nosso
concelho, com a necessidade da adaptação às exigências que gradualmente
vêm a ser implementadas, tanto pelo rigor das novas políticas do poder
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central, como pelo recente memorando assinado com o banco europeu e o
fundo monetário internacional, tem reflexos e contornos impossíveis de
ignorar. As decisões e as obrigações de cumprimento e de uma gestão de
rigor, estão e vão continuar a mudar por si só, todo o paradigma até aqui
aplicado ao longo dos anos e assumido como dado adquirido e imutável. Os
documentos apresentados pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da
Chamusca como propostas para análise, discussão e aprovação, reflectem
preocupação pelos métodos de governação anteriormente executados nesta
autarquia, na óptica das novas exigências, exigências essas de aplicação
obrigatória! É pois perante este cenário, que a responsabilidade de ser
assertivo se impõe, deixando o acessório para segundo plano. Proposta (1) implementar

nova

redução

de

taxas

e

impostos

municipais:

Discordamos que a redução de taxas ultrapasse os 50%. É necessário dar
um contributo que vise auxiliar as empresas e os cidadãos em geral no
acesso aos serviços municipais, sem esquecer as debilidades que o
município enfrenta na sua tesouraria. Proposta (2) - Reavaliação dos
protocolos e apoios existentes por forma a racionalizar a intervenção
do Município: Consideramos errado reduzir as transferências do Município
protocolizadas com as Juntas de Freguesia e outras entidades. Há que, pelo
contrário, honrar os compromissos assumidos pela Câmara e desenvolver
com as Juntas de Freguesia, a confiança de ser parceiro e pólo aglutinador
no combate às dificuldades que, obrigatoriamente, teremos de ultrapassar
em conjunto enquanto agentes políticos. É prioritário entender o papel de
quem, nas Juntas de Freguesia, ouve e resolve em primeira instância as
necessidades

das

populações,

fazendo

das

parcas

disponibilidades

financeiras postas ao seu dispor, um número elevado de serviços públicos
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que melhoram a qualidade de vida nessas comunidades. Alertamos para que
seja realçada a componente de confiança na resolução por parte de todas as
entidades e em conjunto, das dificuldades existentes, em vez da
marginalização ou criação de mais dificuldades, que inviabilizem um
saudável empenho colectivo. Proposta (3) - Suspensão de todos os novos
investimentos previstos até nova análise: Esta medida vem reduzir ou
acabar, de forma arbitrária, os compromissos anteriormente assumidos com
as Juntas de Freguesia em anteriores reuniões, sem que para isso houvesse
conversa prévia, o que vem acentuar as nossas preocupações quanto ao
método utilizado e a querer ser implementado. Consideramos de extrema
importância não excluir as responsabilidades assumidas tanto pela Câmara
como pela Juntas de Freguesia perante as suas populações. Este é um
documento que apesar de ser apresentado como documento de trabalho,
indica pressupostos preocupantes de autismo. Não estaremos disponíveis
para nesta fase, deixar de valorizar os contributos indispensáveis dos
vários agentes políticos e associativos do nosso concelho. Proposta (4)
- Operações especiais: Consideramos de gestão obrigatória e competência
do Município a forma de manter dentro dos devidos parâmetros a segurança
de pessoas e bens no âmbito da protecção civil. Assim, entendemos que
dentro do actual quadro se procure a melhor e menos dispendiosa solução,
recorrendo aos meios que a autarquia dispõe, sem que para isso se perca
eficiência

e

responsabilidade.

Proposta

(5)

-

Reunião

com

os

trabalhadores: É uma proposta que deve envolver todos os trabalhadores
do nosso Município, para isso é obrigatório dar-lhes conhecimento real da
actual situação financeira e das medidas necessárias para a sua resolução,
realçando a mais valia da sua participação activa no melhoramento dos seus
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serviços, contributo importante para o sucesso da proposta. Esta é uma
proposta importante para o cumprimento das exigências que o poder central
assinou com o banco europeu e o fundo monetário internacional, e que
sabemos

que

terá

constrangimentos

que

ser

cumprida,

às autarquias.

apesar

de

trazer

grandes

Novas medidas sectoriais: Como

salientado no final da proposta, estes dez pontos deverão ser analisados em
separado, pois são todos de decisão politica, mais que operacional. Os
pontos

9

e

10

apresentados,

são

áreas

que

não

podem

ser

descaracterizadas da sua função humanizadora da nossa sociedade. A
cultura, o desporto, a acção social, a educação e os tempos livres, são
sempre, e sobretudo neste momento, da maior importância. Aconselhamos
que a palavra racionalização de serviços, não queira dizer acabar com
serviços ou esvazia-los de conteúdos. Proposta (5.1) (5.2) (5.4) (5.5) (5.6)
(5.7) (5.8) (5.9) (5.10) Novas medidas internas: Como o documento refere,
”novas medidas internas" deverão ser entendidas como tal e, apesar da
chamada à discussão para este ponto dos Vereadores do Partido Socialista,
não podemos deixar de salientar a forma como foi escolhida a actual maioria
CDU / PSD que tem, até este momento do mandato, excluído da governação
concelhia a segunda força mais votada nas eleições autárquicas de 2009. É
da inteira responsabilidade da actual maioria a aplicação de regras simples,
funcionais e de bom senso na sua aplicabilidade, visando como fim ultimo a
rentabilização de todos os sectores da administração, de forma a dar a maior
qualidade de intervenção junto dos munícipes, e, ao mesmo tempo, cuidando
da satisfação dos agentes intervenientes. Assim, estas medidas internas que,
a nosso ver, tardam em ser aplicadas e que vêm a merecer chamadas de
atenção da nossa parte ao longo do tempo, devem ser entendidas como
9
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necessárias

e

galvanizadoras

para

a consciencialização e para a

ultrapassagem das dificuldades que o Município enfrenta, tanto organizativa
como financeiramente. Proposta (5.3) Taxas e outras receitas municipais:
Mantemos aqui a nossa discordância, quanto à proposta de redução para
80% das taxas referidas neste documento. Apresentámos que não seria de
boa gestão ignorar a nossa proposta de redução de 50% e fundamentamos
com a necessidade de manter em bom estado de conservação, estradas e
outros meios de auxílio à nossa débil economia, que assume, principalmente
nas actividades de exploração florestal, um primordial papel de manutenção
dos meios de acesso. Os 50% de redução, deverão ser entendidos como um
grande esforço da autarquia e deverá ser aplicado à data da sua aprovação
sem qualquer retroactividade. Recomendamos a discussão e apoiamos a
implementação das propostas que, ao longo deste mandato, e em nome do
Partido Socialista, temos vindo a apresentar, pois pensamos que a sua
actualidade está bem vincada nas actuais necessidades de desenvolvimento
do nosso concelho. Urge pois, para além do cumprimento integral das
recomendações do memorando da troika e dos constrangimentos financeiros
impostos pelo poder central que haja por parte da nossa autarquia, uma
postura pró-activa na criação de condições de emprego, manutenção dos
meios existentes e no entendimento do concelho como um todo. É pois
necessário entender as consequências e reflectir sobre as causas da
desertificação em curso. Apesar da actual marginalização do Partido Socialista
imposta pela coligação CDU / PSD, estaremos sempre disponíveis, para em
nome de quem nos elegeu, honrar o nosso compromisso de ajudar a resolver
os problemas concelhios.”.---------------------------------------------------------------------------Assim foi deliberado que, os documentos seriam novamente presentes
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em próxima reunião para apreciação.----------------------------------------------------------(07) - CONTABILIDADE - DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2010
-

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

------Elaboradas pelos Serviços de Contabilidade, foi presente a seguinte
alteração aos Documentos Previsionais/ano económico de 2011:
Décima segunda: Orçamento, documento que, por muito extenso, se dá por
inteiramente transcrito nesta acta, para todos os efeitos.--------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por maioria, com 3 votos a favor e a
abstenção de voto do Dr. Paulo Queimado (PS), aprovar os referidos
documentos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos para Conhecimento----------------------------------(08) – PROTECÇÃO CIVIL: TRANSPORTE DE MATÉRIAS PARA O
ECO PARQUE DO RELVÃO / TERRA FÉRTIL – PEQUENA PORÇÃO DE
LAMAS DE ETAR’S NO PAVIMENTO E BERMA – EM 1375 – SEMIDEIRO
– CRUZAMENTO PARA O ECO PARQUE DO RELVÃO:-------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor de Informação Interna n.º
30/2011 dando conhecimento da ocorrência supra identificada que teve lugar
no passado dia 14 do corrente pelas 13 horas, bem como dos procedimentos
que foram tomados na limpeza dos locais.----------------------------------------------------(09) – VAZADOURO DE ULME:-----------------------------------------------------------Presente o teor do Fax da JUNTA DE FREGUESIA DE ULME, registado
no livro respectivo sob o número 7742 em 14 do corrente, informando que
disponibilizam um funcionário todas as sextas-feiras das 14 às 16 horas para
abertura, fecho e controlo do vazadouro. A Câmara tomou conhecimento e
deliberou por unanimidade, agradecer a disponibilidade à Junta de Freguesia
neste Processo.---------------------------------------------------------------------------------11
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------(10) – HOLOGAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 2009: ---------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do oficio do TRIBUNAL DE
CONTAS registado no livro respectivo sob o número 7829 em 16 do corrente,
informando que em sessão da 2.ª Secção do Tribunal de Contas de 26 de
Maio de 2011, foi deliberado homologar, a verificação interna da conta supra
referenciada.-------------------------------------------------------------------------------------------(11) – LOTEAMENTO INDUSTRIAL DO ECO PARQUE DO RELVÃO /
FASE II – PROCEDIMENTO AIA – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:-------A Câmara tomou conhecimento e manifestou regozijo pelo teor do Fax
da CCDRLVT – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, registado no livro respectivo sob
o número 7804 em 15 do corrente, remetendo a Declaração de
Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental relativo ao projecto supra
referenciado emitida em 09/06/2011.-----------------------------------------------------------(12) – ALTERAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA REN DO CONCELHO DA
CHAMSUCA – EXCLUSÃO DAS ÁREAS DO CIVTRHI E UNIDADE DE
PIRÓLISE DE BIOMASSA (REUNIÃO DE 13.06):---------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do email da CCDRLVT – COMISSÃO
DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E
VALE DO TEJO, registado no livro respectivo sob o número 7815 em 16 do
corrente, remetendo a Acta da reunião ocorrida no passado dia 13 do
corrente mês.------------------------------------------------------------------------------------------(13) – SAÚDE NO CONCELHO DA CHAMUSCA:------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do email da UNIDADE DE
SAÚDE FAMILIAR DE CHAMUSCA, registado no livro respectivo sob o
número 7737 em 14 do corrente dando conhecimento de algumas alterações
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na prestação de serviços de atendimentos pelos médicos e serviços de
enfermagem.------------------------------------------------------------------------------------------(14) – AR- ÁGUAS DO RIBATEJO – RELATÓRIO DE GESTÃO E
CONTAS 2010: --------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do oficio da AR- ÁGUAS DO RIBATEJO,
EIM, registado no livro respectivo sob o número 7761 em 14 do corrente,
remetendo o Relatório de Gestão e Contas referente ao exercício de 2010.--------(15) - FESTA DAS SOPAS E DAS SALADAS / AGRADECIMENTO DE
COLABORAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento de documento Agrupamento Vertical de
Escolas e Jardins de Infância do Concelho da Chamusca, agradecendo à
Câmara Municipal a colaboração na disponibilização de material necessário
à realização da actividade supra referenciada que decorreu no dia
09.06.2011 na EB2,3/S da Chamusca.---------------------------------------------------------(16) – PASSEIO HÍPICO – DIA 19.06.2011/ AGRADECIMENTO:--------------A Câmara tomou conhecimento de Carta da ASSOCIAÇÃO HÍPICA DO
CONCELHO DA CHAMUSCA, registada no livro respectivo sob o número
7770 em 15 do corrente dando conhecimento da realização do passeio no
dia 19 do corrente e agradecendo as lembranças oferecidas no passeio
hípico anterior realizado em Março.-------------------------------------------------------------(17)

–

ASSOCIAÇÃO

NOVA

FRONTEIRA

-

MUDANÇA

DE

INSTALAÇÕES: -------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do Fax da NOVA FRONTEIRA –
ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO DE TOXICODEPENDENTES,
registado no livro respectivo sob o número 7750 em 14 do corrente, irá
apartir do dia 18.06.2011 ocupar as instalações na Rua Ladeira do Pinhal n.º
13
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5 B, 2140 Cabeças, freguesia de Pinheiro Grande, concelho de Chamusca.--------(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
ao período de 09 a 16 de Junho do ano corrente, na importância global de
128.163,20€ (cento e vinte e oito mil e cento e sessenta e três euros e vinte
cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------(19) - INTERVENÇÃO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE:-----------------------O Senhor Vice-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, referindo nomeadamente a reunião agendada para o próximo dia 22
(4.ª feira) pelas 10h30, na DRELVT sobre o processo de encerramento de
Escolas.-------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:------------------------------------------------------------------------------------ VANDALISMO: Roubo de gasóleo em gerador /sistema de
abastecimento de água à Parreira.------------------------------------------------------------------- AR- ÁGUAS DO RIBATEJO: Incidente no sistema de abastecimento
de água da Carregueira.--------------------------------------------------------------------------------- PROTECÇÃO CIVIL: Incidente com transporte de Resíduos no
Semideiro. Incidente com camião na Ponte da Chamusca.----------------------------------- Reunião do Núcleo Executivo do CLAS: analisados os seguintes
assuntos: Saúde, Ensino /Estabelecimentos Escolares, Loja Solidária.-------------------- Acompanhamento da Visita do Sr. Bispo ao Centro de Empresas. ------------- Participação na actividade de encerramento do Ano Escolar.----------14
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----------- Participação no Congresso da Cultura Avieira.---------------------------------------- Conclusão do Centro Comunitário Associativo da Carregueira /
Reunião com Junta de Freguesia e empreiteiro.--------------------------------------------------OBRAS:

Preparação

para

concurso

das

infraestruturas

do

loteamento das Cerradas; EDP - concluiu uma série de trabalhos adjudicados
pelo Município; Renovaram-se os asfaltos e manutenção de estradas;
Operação de limpeza de espaços florestais vai iniciar-se ainda no final desta
semana ou no início da próxima semana; Arranjo dos Parques Infantis foi
interrompido por necessidade da empresa. Concluída a requalificação do
pontão dos Cruzetos / Bunheira..---------------------------------------------------------------(20) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:-------------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:------------------------------------------------------------- Deu conhecimento de algumas acções e reuniões em que participou e
que vai participar, referindo, nomeadamente: Dia 15.06: Reunião na
Segurança Social em Santarém sobre a Plataforma supra concelhia da
Lezíria e Médio Tejo. Dia 17.06: Pelas 9h30, no Centro de Inclusão Social da
Chamusca, reunião do Núcleo Executivo da Rede Social. Dia 17.06: Pelas
18h30 Festa final ano e actividade “repórter da Freguesia que decorreu na
Praça de Touros da Chamusca. Dia 18.06: Pelas 18h, jogo de Futebol
Veteranos “Juventude Clube de Ulme” / Golegã. Dia 22.06: Pelas 10h30
reunião na DRELVT sobre rede escolar.-------------------------------------------------------PAULO JORGE QUEIMADO:---------------------------------------------------------------Informou que, por motivos profissionais não vai poder estar presente na
próxima reunião ordinária da Câmara Municipal.--------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
15
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encerrada esta reunião eram dezoito horas e quinze 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 Vice-Presidente da Câmara,
Francisco Manuel Petisca Matias
O Técnico Superior,
Cristina Isabel Pires Queimado
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