(R: 11.07.2011)

ACTA N.º 28/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2011.-----------------------------Aos onze 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, apresentando-se o Senhor Francisco
José Oliveira dos Santos a entregar um documento, do qual a Câmara tomou
conhecimento. 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
11.07.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 176.363,77€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 103.493,38€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 72.870,39€;
DOCUMENTOS:50.544,80€.---------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: Entrou-se depois na ORDEM DO DIA composta dos
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seguintes pontos previamente estabelecidos:---------------------------------------------------------------------------Documentos para Aprovação:----------------------------------------(01) - DEPARTAMENTO TÉCNICO - PEDIDO DE LICENÇA PARA
ARBORIZAÇÃO COM EUCALIPTO - PROPRIEDADE GAVIÃOZINHO FREGUESIA DE CHOUTO:-----------------------------------------------------------------------Presente o requerimento registado no livro respetivo sob o número 579
de 21.06.2011, em que Armando Varela de Oliveira, residente no
Gaviãozinho - Chouto, solicita "Licença" para proceder à rearborização com
eucaliptos numa área de 0,63ha, no seu prédio denominado "Gaviãozinho",
sito na freguesia de Chouto e concelho de Chamusca.------------------------------------Instrui este Processo a Informação da Técnica do GTF nº 102/HP, de 05
do corrente, referindo: "A área para a qual se pretende a arborização, não foi
percorrida por incêndios nos últimos dez anos. De acordo com o extrato da
Carta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) do município de
Chamusca, de qual se junta cópia, a referida área estende-se pelas
seguintes classes de espaço: - Montado de Sobro; - Outras Áreas Florestais.
------O decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, refere que:------------------------------" Artigo 2 - Em povoamentos de sobreiro e azinheira não são permitidas
conversões."-------------------------------------------------------------------------------------------"Artigo 4 - Ficam vedadas por um período de 25 anos quaisquer
alterações do uso do solo em áreas ocupadas por povoamentos de sobreiro
e azinheira e que tenham sofrido conversões." ---------------------------------------------Na área classificada como Outras Áreas Florestais não existem
condicionalismos a referir. ------------------------------------------------------------------Analisando o ortofotomapa, que data de 2007, a área de intervenção tem
ocupação mas não é de eucalipto (ver mapa anexo). ------------------------------2
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------No Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI)
do

município

de

Chamusca,

não

se

encontra

definida

qualquer

condicionante. ----------------------------------------------------------------------------------------Face ao atrás disposto, propõe-se autorizar a pretensão do requerente
na área classificada como Outras Áreas Florestais, sendo que a área de
Montado de Sobro deverá ser salvaguardada. "---------------------------------------------A Câmara considerou e deliberou, por unanimidade, aprovar o
pedido tendo em conta o interesse para o concelho.----------------------------------(02) - CONTRATO DE COMODATO ENTRE VASCO MELLO E
MUNICÍPIO DE CHAMUSCA - COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE
GÁS - CARREGUEIRA:----------------------------------------------------------------------------A

Câmara

tomou

conhecimento,

manifestou

o

seu

agrado

e

reconhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------(03) - ZAE DO CHOUTO - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO LOTE
NÚMERO 19 - ANTÓNIO JOÃO SOUSA DUARTE:---------------------------------------Presente fax cujo teor visa a aquisição do referido lote o Executivo
tomou conhecimento e deliberou a sua aprovação.-----------------------------------------(04)

-

CENTRO

DE

INCLUSÃO

SOCIAL

-

INFORMAÇÃO

/

HABITAÇÕES SOCIAIS DEVOLUTAS - MERCADO DE ARRENDAMENTO
SOCIAL:------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a referida Informação que depois de apreciada foi aprovada
por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos para Conhecimento---------------------------------(05) - Empresa Parque Almourol - Documentos Reunião de Gerência
- A Câmara tomou conhecimento dos documentos e determinou analisar o
assunto posteriormente.----------------------------------------------------------------------3
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------(06) - Ofício da CCDRLVT - Revisão PDM / Cronograma 2011 Tomado conhecimento do teor do ofício a Câmara concordou em aguardar
efetivação de procedimentos dado a brevidade do assunto. ----------------------------(07) - Mail SOGEBAT - Informação Projeto MaxamPor na Chamusca
- Tomado conhecimento e decidido continuar a acompanhar atentamente o
assunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------(08) - Mail AMBIMED - Memorando de Proposta de Construção de
uma Central de Gestão Integrada de Resíduos Hospitalares - Tomado
conhecimento e agendado para próxima reunião.------------------------------------------(09) - Mail da CCDRLVT remetendo Ata da Reunião de 22.06.2011 Exclusão de Solos Integrados na REN - Concelho de Chamusca Tomado conhecimento, apresentados os procedimentos da Câmara e
decidido dar continuidade ao seu acompanhamento atentamente.---------------------(10) - Mail de Fernando Ferreirinha sobre obras na ponte junto à
Herdade de Vale de Porco e dos Cruzetos - A Câmara tomou
conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------(11) - Mail RESITEJO - Derrame de Lixiviado - A Câmara tomou
conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------(12) - Informação do Serviço de Cultura Desporto, Tempos Livres e
Turismo sobre Intervenção em Espaços de Jogos e de Recreio do
Concelho (Parques Infantis) - A Câmara tomou conhecimento do teor da
Informação e decidiu manter a atenção sobre o assunto.---------------------------------(13) - Fax Junta Freguesia de Carregueira - Solicita colocação de
sinalética na paragem de Autocarros no Largo do Alto do Pina - A
Câmara tomou conhecimento e efetuará os procedimentos necessários.------------(14) - Ofício Junta Freguesia de Parreira - Saúde / Situação de
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Médico - A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------(15) - Ofício Junta de Freguesia do Pinheiro Grande - Envia Moção
sobre Saúde - A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------(16) - Centro de Apoio Social da Carregueira - Ofício informando da
sua disponibilidade em assinar o Contrato de Empreitada - Tomado
conhecimento e decidido aguardar reunião de trabalho para acerto de
procedimentos.----------------------------------------------------------------------------------------(17) - Centro de Apoio Social de Ulme - Ofício de agradecimento por
integrarem o Programa de Hidroterapia e Atividade Física, aproveitam
ainda para informar de utentes do Centro de Convívio também
interessados nesta pratica - Tomado conhecimento e manifestado acordo e
considerar situação, dentro das possibilidades físicas e económicas da
Autarquia.----------------------------------------------------------------------------------------------(18) - Ofício do Gabinete de Estado da Administração Local e
Reforma Administrativa - Relações Institucionais com Municípios - A
Câmara tomou conhecimento e almeja os maiores êxitos -------------------------------(19) - Tribunal Constitucional - Informação de Cargos Políticos e
Equiparados - Foi tomado conhecimento e determinado dar andamento aos
procedimentos.----------------------------------------------------------------------------------------(20) - Ofício do STAL - Petição "Não à redução do número de
autarquias e de trabalhadores" - Tomado conhecimento.
------(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 01 a 07 de Julho do ano corrente, na importância global de
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82.056,98€ (oitenta e dois mil e cinquenta e seis euros e noventa e oito
cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------(21) - INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE:-------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento dos contactos, reuniões e ações
em que participou: Dia 04.07: Almoço de trabalho (rede de esgotos
industriais) com o Diretor Técnico da SISAV. Dia 05.07: Reuniões:- com
Presidente do Centro de Apoio Social da Carregueira e com Junta de
Freguesia da Carregueira. Dia 06.07: Reuniões:- com SUCH sobre estudo de
impacto ambiental, com a ECODEAL e com a Junta de Freguesia de
Chamusca. Dia 07.07: Reuniões:- com proprietário de loteamento no Porto
do Carvão, com Diretor da empresa Estradas e Transportes e com a Junta
de Freguesia do Chouto. Dia 08.07: Reunião com Junta de Freguesia da
Parreira. Dia 11.07: Participação, no ato de adesão da Câmara Municipal de
Torres Novas às Águas do Ribatejo e almoço de trabalho com Eng.º Carlos
Cardoso - Projeto Envirol.--------------------------------------------------------------------------(22) - INTERVENÇÃO DO SENHOR VICE - PRESIDENTE:----------------------Informou da sua participação nas, já referidas, reuniões de trabalho com
as Juntas de Freguesia e no Congresso da Associação Nacional de
Municípios Portugueses.----------------------------------------------------------------------------(23) - INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR:---------------------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:-------------------------------------------------------------Deu conhecimento de algumas ações e reuniões em que participou, para
além das reuniões com as Juntas de Freguesia referiu: Dia 07.07: pelas
9h30m, reunião na CIMLT - Implantação da Plataforma E@EDUCA e pelas
14h reunião no CISC (Educação - Ensino de Inglês - AECS).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
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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 vinte seis 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 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------------O Presidente da Câmara,
_____________________________
O Coordenador Técnico,
____________________________
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