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ACTA N.º 26/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2011.----------------------Aos vinte sete 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, faltando o
Vereador Dr. Paulo Queimado conforme informação na última reunião,
comigo, Ana Isabel Pereira Marques Tanoeiro de Azevedo, Coordenador
Técnico que secretariei.----------------------------------------------------------------------------Verificando-se quórum, o Senhor Vice-Presidente, declarou aberta a
reunião, eram dezassete horas e quinze minutos, após o que se deu início 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
24.06.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 445.620,01€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 372.387,15€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 73.232,86€;
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 Aprovação:----------------------------------------(01) – SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA - MUNÍCIPIO DE
CHAMUSCA:------------------------------------------------------------------------------------------a) Documento / Proposta do Partido Socialista;-----------------------------------b) Análise do Documento.-----------------------------------------------------------------Presente o teor do Documento/Proposta do Partido Socialista,
apresentado e transcrito na ata da reunião anterior, foi sobre o mesmo
presente um Documento/Análise, elaborado e subscrito pelo Senhor VicePresidente, que por muito extenso se dá por inteiramente transcrito nesta Ata
para todos efeitos. Depois de debatido e considerado um reflexo das
preocupações manifestadas também pelo restante Executivo, embora com
claras diferenças da análise política efetuada, o consenso foi geral. No final
da discussão o Senhor Vereador, do Partido Socialista, Joaquim José
Garrido apresentou a sua tomada de posição, que se transcreve:--------------------------------------------------Tomada de Posição--------------------------------------------"Assunto: Situação económica e financeira da Câmara Municipal da
Chamusca à data de 27 de Junho de 2011.---------------------------------------------------Como as propostas que nos foram apresentadas e passo a citar "O
Município deve assumir desde já cinco grandes iniciativas para
procurar atenuar localmente os efeitos da crise, a partir de 1 de Julho
de 2011." Em meu entender mistura a parte financeira com a politica de
gestão do Município, proponho que sejam votadas uma a uma, pois as
mesmas parecem visar e implementar, um corte com a gestão feita até aqui
pela maioria CDU/PSD nesta Câmara, tanto na gestão financeira como nos
procedimentos de gestão de pessoal e até de comportamento com as
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entidades que são suas parceiras por protocolos assumidos, nomeadamente
as Juntas de Freguesia e as IPSS. -------------------------------------------------------------Quanto à forma da apresentação das propostas de gestão financeira,
ficará sempre a dúvida a pairar, pois analisados os documentos
apresentados, não é dado nenhum estudo que reflicta o que se está a gastar
em cada item a debater, assim como não se apresenta a perspectiva de
quantificação da poupança com as novas medidas e direi mais, a sua futura
aplicação na macro e débil economia do nosso Município, de forma a parar o
seu asfixiamento permanente. -------------------------------------------------------------------Considero que neste momento exigente de clarificação, do papel das
autarquias na vida das sociedades, mais que apresentar considerações de
actuação nos nossos "regulamentos internos", (que há muito deviam estar
implementados) devem ser muito claros, justos e de rápida eficácia na sua
aplicabilidade.-----------------------------------------------------------------------------------------É por bom principio, ficar claro que considero o agendamento das
reuniões com as Juntas de Freguesia, para depois da aprovação ou não, dos
documentos apresentados, que são redutores de actuação e falta de
cumprimento com o anteriormente assumido, por parte da Câmara, é no
mínimo uma falta de respeito por estes órgãos autárquicos ! ---------------------------Mantenho pertinentes as considerações anteriormente apresentadas,
pelos Vereadores do Partido Socialista, nesta Câmara esperando que os
nossos contributos, sejam entendidos como positivos, neste cenário
preocupante em que se encontra o Concelho da Chamusca"! --------------------------(02) – Situação Económica e Financeira - Propostas do Senhor VicePresidente:--------------------------------------------------------------------------------------------a) Proposta 1;----------------------------------------------------------------------------3
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------b) Proposta 2; ---------------------------------------------------------------------------------c) Proposta 3;----------------------------------------------------------------------------------d) Proposta 4;----------------------------------------------------------------------------------e) Proposta 5;-----------------------------------------------------------------------------------f) Proposta 5.1;--------------------------------------------------------------------------------g) Proposta 5.2;--------------------------------------------------------------------------------h) Proposta 5.2.1;----------------------------------------------------------------------------i) Proposta 5.3;--------------------------------------------------------------------------------j) Proposta 5.4;---------------------------------------------------------------------------------l) Proposta 5.5;-------------------------------------------------------------------------------m) Proposta 5.6;--------------------------------------------------------------------------------n) Proposta 5.7;--------------------------------------------------------------------------------o) Proposta 5.8;--------------------------------------------------------------------------------p) Proposta 5.9;-------------------------------------------------------------------------------q) Proposta 5.10;-----------------------------------------------------------------------------Presente o teor das referidas propostas, documentos que por muito
extensos se dão por inteiramente transcritos nesta Ata para todos os efeitos.
----A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade: --------------------------------------UM) Aprovar o teor das Propostas 1, 4, e de 5 a 5.10., remetê-las à
Assembleia Municipal para conhecimento, com exceção da proposta 5.2.1.
que foi votação individualmente.-----------------------------------------------------------------Dois) A Proposta 2 foi Aprovada por maioria, com uma abstenção do
Vereador do PS e a Proposta 3 foi Aprovada por maioria, com um voto contra
do Vereador do PS, ambas serão remetidas à Assembleia Municipal para
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------
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------Três) Proposta 5.2.1 - Central de Compras Eletrónicas da
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo - Participação do
Município na Central de Compras:-----------------------------------------------------------Para análise da proposta em discussão, foram apresentados os
seguintes documentos: Estudo de Viabilidade Económica, Regulamento da
Central de Compras Eletrónicas da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do
Tejo e Contrato de Mandato Administrativo a outorgar entre o Município e a
Central de Compras. --------------------------------------------------------------------------------Assim, analisada e discutida a proposta apresentada, e considerando
que, por decisão datada de 27/06/2011, a Câmara Municipal deliberou, por
maioria, nos termos e para os efeitos previstos na alínea m) do n.º 2 do artigo
53.° e na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.° da Lei nº 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, autorizar o Município de
Chamusca a participar, na Central de Compras Eletrónicas da Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo, aprovando ainda as condições gerais
dessa participação, delibera a Câmara Municipal: ------------------------------------a) Aprovar o Regulamento da Central de Compras Eletrónicas da
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo; ---------------------------------------b) Aprovar o Contrato de Mandato Administrativo, a outorgar entre o
Município e a Central de Compras; -------------------------------------------------------c) Para efeitos do previsto no artigo 12.° do Regulamento da Central de
Compras Eletrónicas, designar Lúcia da Cunha Trincão Nazaré Duarte,
Coordenadora Técnica da Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks
da Divisão Financeira como representante do Município e João Paulo
Condeço Ferreira, Técnico Superior do Serviço de Obras Municipais do
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DOUASU, e Paulo Jorge da Cruz Correia Mira, Adjunto do Sr. Presidente da
Câmara, como suplentes, para as suas férias, faltas e impedimentos, para
integrar a Comissão de Acompanhamento a constituir.------------------------------------A Câmara manifestou, ainda, o seu acordo ao controlo trimestral das
medidas e objetivos propostos.--------------------------------------------------------------------(03) - Ministério da Educação - Reordenamento da Rede Escolar de
Chamusca - Proposta de suspensão dos Estabelecimentos Escolares
da Parreira e Semideiro.--------------------------------------------------------------------------Presente fax nº 6578/DSPGR-GPRE/2011,enviado pela DRELVT em
24.06.2011, cujo teor visa a Proposta de Suspensão dos referidos
estabelecimentos escolares, após análise e discussão do assunto a Câmara
apreciou e deliberou por unanimidade:---------------------------------------------------------UM) - Manifestar o seu desacordo ao teor da Proposta e remeter ofício à
DRELVT justificando a não suspensão.--------------------------------------------------------(04) - Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância - ELI Chamusca/Golegã/Almeirim/Alpiarça - Protocolo de Constituição de
Equipas Locais de Intervenção.-----------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade Aprovar o respetivo
Protocolo e remetê-lo à Assembleia Municipal para Ratificação.------------------------(05) - Informação / Pedido de Deliberação - Banco Local de
Voluntariado.-----------------------------------------------------------------------------------------Analisado o teor da Informação / Pedido de Deliberação emitida pelo
Centro de Inclusão Social de Chamusca ao qual se encontra anexada a
Proposta de Regulamento Interno do Banco Local de Voluntariado de
Chamusca, documento que por muito extenso se dá por inteiramente
transcrito nesta Ata para os devidos efeitos.--------------------------------------------6
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------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade manifestar o seu
acordo ao teor da referida Proposta e remetê-la para conhecimento da
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos para Conhecimento---------------------------------(06) – Ofício do Secretário de Estado da Administração Local / José
Junqueiro - Agradecimento pela colaboração prestada durante o
mandato que terminou:---------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do referido ofício, registado no respetivo
livro sob o número 8094 em 22 do corrente e salientou a gentileza do Senhor
Secretário.----------------------------------------------------------------------------------------------(07) – Extensão de Saúde do Pinheiro Grande/ Ofício enviado à
Senhora Diretora Executiva do Agrupamento dos Centros de Saúde
Lezíria do Tejo II - Ponto de Situação::------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do Ofício da JUNTA DE
FREGUESIA DO PINHEIRO GRANDE, informando do ofício enviado ao
ACESL II com o ponto de situação da Extensão de Saúde naquela
Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------(08) Loteamento Industrial do Eco - Parque do Relvão / Fase II Avaliação de Impacte Ambiental / Declaração de Conformidade:----------------A Câmara tomou conhecimento do teor do ofício da CCDRLVT
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE
LISBOA E VALE DO TEJO, registado no livro respectivo sob o número 8278
em 27 do corrente, remetendo a Declaração de Conformidade do Estudo de
Impacte Ambiental relativo ao projeto supra referenciado emitida em
09/06/2011.--------------------------------------------------------------------------------------
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------(9) Loteamento Industrial do Eco - Parque do Relvão / Fase II Avaliação de Impacte Ambiental / Declaração de Conformidade:-----------------A Câmara tomou conhecimento do teor do Fax da CCDRLVT –
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE
LISBOA E VALE DO TEJO, registado no livro respectivo sob o número 8308
em 27 do corrente, no qual são pedidos alguns esclarecimentos na
sequência da emissão da Declaração de Conformidade do Estudo de
Impacte Ambiental.----------------------------------------------------------------------------------(10) – CCDRLVT - Revisão do PDM / Convocatória para 1ª Reunião
Plenária da Nova Comissão de Acompanhamento.-------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do ofício CCDRLVT – COMISSÃO DE
COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE
DO TEJO, registado no livro respectivo sob o número 8276 em 27 do
corrente, o qual convoca o Senhor Presidente da Câmara Municipal para a
referida reunião a realizar no próximo dia 15 de Julho pelas 10H00 nos
Edifício dos Paços do Concelho da Chamusca.----------------------------------------------(11) – Junta Freguesia do Chouto - Convite extensivo a todo o
Executivo para a Tradicional Feira do Chouto:-------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e manifestou regozijo pelo êxito do
evento.-------------------------------------------------------------------------------------------------(12) – Biblioteca Pública Municipal - "Mudar de Mão" - Campanha de
Reutilização de Livros Escolares ----------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor da Ação e considerou-a
interessante e proveitosa.--------------------------------------------------------------------------(13) - Contabilidade - Realização de Despesas:-------------------------------
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------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 17 a 22 de Junho do ano corrente, na importância global de
231.980,01€ (duzentos e trinta e um mil novecentos e oitenta euros e um
cêntimo).------------------------------------------------------------------------------------------------(14) - 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, nomeadamente a realização da Sessão Ordinária de Junho no dia
30.--------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------Reunião no dia 21 de Junho no Centro de Inclusão para preparação da
reunião na DRELVT, dia 22 de Junho.---------------------------------------------------------Reunião, no passado dia 22, na DRELVT sobre o processo de
encerramento de Escolas.-------------------------------------------------------------------------Reunião na CIMLT, no passado dia 24.--------------------------------------------------Proteção Civil: Época do verão intervenções na área da proteção civil.---------Obras: Preparação para reparação de passagens de água na zona dos
Cruzetinhos e início de trabalhos em espaços públicos, no próximo dia 29,
nomeadamente nas bermas e estradas mais criticas, num extensão
aproximada de 125Km.----------------------------------------------------------------------------Situação económica e Financeira: Referiu apenas estar bastante difícil e
ser para continuar.------------------------------------------------------------------------------
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-------(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 21.06: pelas 19H, na
EB2,3/S na festa final dos alunos dos 4ºs anos. Dia 22.06: Pelas 10h30m,
reunião, sobre reorganização da rede escolar - 2011/2012, na DRELVT em
Lisboa, com o Senhor Vice-Presidente. Dia 22.06: Pelas 18h30m cerimónia
de entrega de certificação EQUASS ASSURANCE - Nível 1 no CER (Centro
de Ensino e Recuperação do Entroncamento). Participou ainda neste dia nas
festas de final de ano das escolas EB1 da Carregueira e do Semideiro. Dia
24.06: Pelas 18h30m, festa de final de ano da escola EB1 do Chouto e pelas
20h30m acompanhou abertura oficial da Feira de S. Pedro no Chouto. Dia
26.06: final da manhã de domingo passou pelo Chouto para ver como
decorriam as atividades, nomeadamente a prova de atletismo. Dia 27.06:
pelas 10H30m acompanhamento de técnico da CIMLT no trabalho de
aperfeiçoamento do HACCP nos refeitórios das escolas e jardins de infância.
-----JOAQUIM JOSÉ GARRIDO:----------------------------------------------------------------Deu conhecimento da sua presença na Feira do Chouto no Domingo
27de Junho, tendo participado assistido à prova e Atletismo e participado na
entrega de prémios aos participantes.---------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Vice-Presidente
declarou encerrada esta reunião eram dezoito horas e vinte cinco minutos,
da qual, para constar, se lavrou a presente acta que, depois de ser
considerada aprovada, vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente e por
mim __________________ servindo de Secretário, que redigi e igualmente
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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 Vice-Presidente da Câmara,
_____________________________
O Coordenador Técnico,
____________________________
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