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ACTA N.º 27/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 4 DE JULHO DE 2011.-------------------------------Aos quatro dias do mês de Julho 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 Dr. Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado, comigo, Ana
Isabel Pereira Marques Tanoeiro de Azevedo, Coordenador Técnico que
secretariei.---------------------------------------------------------------------------------------------Verificando-se quórum, o Senhor Presidente, declarou aberta a reunião,
eram dezassete horas e nove 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
maioria com uma abstenção do Senhor Vereador Dr. Paulo Queimado, que
justificou o seu voto por não ter estado presente na dita reunião.----------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA / RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – EM
04.07.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 174.339,76€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 97.360,09€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 76.979,67€;
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) – CIMLT - ADENDA AO CONTRATO Nº 4/2011, PARA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS:------------------------------------------------Assim, analisado o teor da referida Adenda, documento que por muito
extenso se dá por inteiramente transcritos nesta ata para os todos os efeitos,
a Câmara Municipal deliberou por unanimidade de presenças e em minuta
para efeitos imediatos:------------------------------------------------------------------------------Para efeitos das alíneas b) e h) do artigo 69º do CCP, e conforme
requerido pelo Tribunal de Contas vem este Órgão Aprovar a adenda ao
contrato nº 4/2011, para aquisição de serviços na área dos seguros. -----------------(02) Dep. Técnico - RIBACLÍNICA - Pedido do Certidão de
Propriedade Horizontal:--------------------------------------------------------------------------Presente requerimento 2/2011, cujo teor visa a divisão do prédio em
propriedade horizontal, após sua análise

a

Câmara

deliberou por

unanimidade aprovar o referido Pedido de Certidão.----------------------------------------(03) - IDEM - PEDIDO DE LICENÇA PARA ARBORIZAÇÃO COM
EUCALIPTO - CASAL DE FAMÃO E CASAL DE ARRAIOLOS DE CIMA:---------A Câmara tomou conhecimento da informação nº 98 do DOUASU, de
29/06/2011 e deliberou por unanimidade aprovar o pedido tendo em conta o
interesse para o concelho.-------------------------------------------------------------------------(04) - ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS / PEDIDO DE ISENÇÃO
DE IMT - PATRÍCIA ALEXANDRA MARQUES GARCIA E NUNO RICARDO
MENDES ESTUDANTE:---------------------------------------------------------------------------Presente o requerimento registado no livro respetivo sob o número 616
em 4 do corrente, de PATRICIA ALEXANDRA MARQUES GARCIA,
Contribuinte Fiscal número 236163418, residente na Freguesia de Pinheiro
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Grande,

Concelho

ESTUDANTE,

de

Chamusca

Contribuinte

Fiscal

e

NUNO

número

RICARDO

221986855,

MENDES

residente

na

Freguesia de Carregueira, Concelho de Chamusca, ambos solteiros e
maiores, requerendo que lhe seja certificado, para efeitos de concessão de
Isenção de Pagamento de IMT, nos termos do artigo 43º, nº 3, alínea a) do
Estatuto dos Benefícios Fiscais, relativamente à aquisição do prédio urbano
sito no local referenciado em epígrafe, inscrito na matriz predial da freguesia
de Carregueira, concelho de Chamusca sob o número 1622, destinado
exclusivamente a habitação própria permanente, em como o prédio se insere
em área territorial beneficiária abrangida pela Portaria nº 1117/2009, de 30
de Setembro.------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Apreciou e deliberou por unanimidade, certificar de acordo
com o solicitado e remeter para ratificação da Assembleia Municipal.-----------------(05) - Tribunal de Contas - Homologação da Conta relativa ao
exercício de 2009 - Recomendações:-------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do ofício, registado no respetivo livro sob
o número 7942, em 20 do corrente e considerou, dentro das possibilidades
da Autarquia, as recomendações do Tribunal de Contas. --------------------------------(06) - Centro de Inclusão Social - Pedido de Deliberação - Programa
SOLARH:----------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento e manifestado, por unanimidade, acordo ao
Pedido de Deliberação.-----------------------------------------------------------------------------(07) - Contabilidade : Documentos Previsionais 2011 - Alteração
Orçamental:-------------------------------------------------------------------------------------------Elaborada pelos Serviços de Contabilidade, foram presentes as
seguintes alterações aos Documentos Previsionais do Ano Económico
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de 2011:

Décima Terceira: Orçamento, décima segunda às Grandes

Opções do Plano - GOP e Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e décima
primeira às Atividades Mais Relevantes, documentos que por muito
extensos, se dão por inteiramente transcritos nesta ata, para todos os
efeitos.--------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por maioria, com 4 votos a favor e 1
abstenção de voto do Senhor Vereador Dr. Paulo Queimado - PS, aprovar
os referidos documentos.--------------------------------------------------------------------------------------------Documentos para Conhecimento---------------------------------(08) – Ofício da Assembleia Municipal e Chamusca sobre Sessão
Ordinária de 30.06.2011 - A Câmara tomou conhecimento do teor do ofício
remetido pela Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------(09) - Fax da Junta de Freguesia do Chouto - Reordenação Escolar Tomado conhecimento do teor do fax a Câmara decidiu aguardar
confirmação e atuar em conformidade.---------------------------------------------------------(10) - Fax Junta Freguesia da Parreira informando que o Kit de 1ª
intervenção será montado numa carrinha da Empresa "Manuel
Rodrigues António & Filhos, Lda." - A Câmara tomou conhecimento do
assunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------(11) - Fax Águas do Ribatejo - Empreitada de Execução da
Remodelação dos Sistemas de saneamento de Chamusca, Vale de
Cavalos e Ulme - Vistoria CERTIEL - A Câmara tomou conhecimento e
manifestou o seu acordo.--------------------------------------------------------------------------(12) - Ofício da Assembleia de Freguesia de Carregueira dando
conhecimento da aprovação da Moção do BE, sobre retirada de terras
na zona envolvente do Lar de Idosos em construção - A Câmara tomou
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conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------(13) - Ofício da Estradas de Portugal, S.A. - E.N. 243 - Ponte sobre
Ribeira de Ulme - Ponto de Situação - Tomado conhecimento e decidido
manter a importância e brevidade da obra tendo em conta as condições dos
moradores.---------------------------------------------------------------------------------------------(14) - Carta do Senhor Bosco Hilário Geraldo Mendonça sobre
casas pré-fabricadas - Propriedade Resolúvel - Tomado conhecimento e
decidido reunir condições abreviar processo. Neste ponto o Senhor Vereador
Joaquim José Garrido não se manifestou por, também, ser parte interessada
uma vez que habita numa dessas casa .------------------------------------------------------(15) - Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português - Projeto
de

Resolução

-

Pela

renegociação

da

Dívida

Pública

e

pelo

Desenvolvimento da Produção Nacional - Tomado conhecimento.-----------------(16) - NERSANT - Agradecimento ao apoio prestado aquando da
receção da Delegação de Empresários Moçambicanos - A Câmara tomou
conhecimento, assinalou o agradecimento e anuiu manter a disponibilidade
de colaboração mútua.------------------------------------------------------------------------------(17) - Ofício de agradecimento no apoio à atividade de Rastreio do
Cancro da Mama, realizada de 05 de Maio a 16 de Junho - A Câmara
tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------(18) - Mail do Vereador Da Câmara Municipal de Santarém Divulgação e convite de adesão à ASIMTAP - Associação Internacional
de Municípios e Entidades Organizadoras de Festejos Taurinos
Populares - O Executivo tomou conhecimento e reservou estudo e decisão,
do assunto, para uma próxima reunião.--------------------------------------------------------(19) - Ofício EGEO a remeter relatório de Contas de 2010 - A Câmara
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tomou conhecimento e mandou remeter para conhecimento da Assembleia
Municipal, Assembleia de Freguesia e Junta de Freguesia de Carregueira.
------(20) - 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 24 a 30 de Junho do ano corrente, na importância global de
203.443,10€ (duzentos e três mil quatrocentos e quarenta e três euros e dez
cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------(21) - INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE:-------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento dos contactos, reuniões e ações em
que participou: Dia 22.06: Participou, juntamente com o Senhor VicePresidente em reunião na CCDRLVT sobre processo REN - Eco Parque do
Relvão. Dia 30.06: Pelas 21h30m, Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal. Dia 01.07: Recebeu o Senhor Bispo da Diocese e o Senhor Padre
José Abílio para apresentação de cumprimentos no âmbito da Visita Pastoral.
Dia 04.07: Almoço de trabalho (tratamento de efluentes) com o Diretor
Técnico da SISAV.-----------------------------------------------------------------------------------(22) - INTERVENÇÃO DO SENHOR VICE - PRESIDENTE:----------------------INFORMAÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------Projeto Loja Solidária - Reunião com grupo de trabalho constituídos para
dar vida a este projeto, que estudará o funcionamento e a adaptação do
edifício às necessidades sentidas e fará visitas a outros equipamentos do
género neste sentido.-------------------------------------------------------------------------------Proteção Civil: Iniciada decapagem de terrenos na zona da Coutada.
Iniciada, também, limpeza de bermas e estradas florestais municipais.---------6
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------Obras: Centro Comunitário da Carregueira em fase de conclusão.--------------Incêndios Florestais: ocorreram nas zonas da Carregueira, Pinheiro
Grande, Chamusca na Rua D. João I, Leme e em propriedade particular
onde funcionou antiga lixeira.---------------------------------------------------------------------Medidas - Situação Económica e Financeira: -

algumas medidas já

estão a ser aplicadas, nomeadamente nas piscinas e biblioteca, na próxima
semana iniciar-se-ão reuniões com os diversos serviços no sentido de todas
as medidas serem aplicadas. Informou, ainda, a aprovação por unanimidade
do ponto 5.2.1 - Proposta de Participação do Município na Central de
Compras Eletrónicas da Comunidades Intermunicipal da Lezíria do Tejo.-----------Visita ao Monte do Bonfim com o Senhor Padre José Abílio e a Senhora
Presidente da Junta de Freguesia de Chamusca D. Aurelina Rufino para
preparação de evento no local..------------------------------------------------------------------(23) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:------------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:-------------------------------------------------------------Deu conhecimento de algumas ações e reuniões em que participou e
que vai participar, referindo, nomeadamente: Dia 29.06: pelas 10h, reunião
na antiga biblioteca sobre Projeto Loja Solidária com o Grupo de Trabalho
constituído para esse fim. Dia 30.06: pelas 10h, reunião da CPCJCC, pelas
15H reunião de trabalho educação - preparação do ano letivo 2011/2012 e
pelas 21h30m participou na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal. Dia
02.07: pelas 17h Festa de final de ano Jardim Infantil e EB1 Parreira, pelas
20h30m Festa das Associações na Parreira de seguida assistiu à Festa da
Paróquia em Ulme . No próximo Dia 07/07: pelas 10h reunião na CIMLT. Dia
08/07: pelas 20h reunião do Conselho Geral de Educação. Dia 11/07: início
do OTL (1ª semana).--------------------------------------------------------------------------7
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-----ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezoito horas e cinco 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 __________________
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,
_____________________________
O Coordenador Técnico,
____________________________

8

