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ACTA N.º 29/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2011.----------------------Aos dezoito 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 Presidente 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
15.07.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 595.562,57€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 553.897,68€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 41.664,89€;
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 DE UMA CENTRAL DE GESTÃO INTEGRADA
DE RESÍDUOS HOSPITALARES:--------------------------------------------------------------Presente o email da Firma AMBIMED – GESTÃO AMBIENTAL, LDA.,
registado no livro respectivo sob o número 8610 em 04 do corrente,
manifestando interesse na construção do equipamento supra referenciado no
concelho da Chamusca, prevendo um investimento entre 8 a 10 milhões de
euros e a criação de 25 postos de trabalho, necessitando de um terreno com
a área de 5000m2 para a sua instalação.------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, manifestar acordo à
instalação do Equipamento no concelho da Chamusca e tendo em conta
referenciar-se a resíduos perigosos será previamente celebrado
protocolo dentro da legislação aplicável.--------------------------------------------------(02)

–

ALTERAÇÕES

AO

REGULAMENTO

ESPECÍFICO

DE

PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLOGICOS
(ACÇÕES MATERIAIS):---------------------------------------------------------------------------Presente o oficio da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE CHAMUSCA, registado no livro respectivo sob o número
8926 em 12 do corrente, propondo a celebração de acordo de Parceria com
o Município de forma a puderem usufruir da taxa máxima de cofinanciamento (85%) na Candidatura apresentada ao INALENTEJO –
“ALENT-04-0435-FEDER-000289-Federações dos Bombeiros dos Distritos
de Portalegre, Santarém Évora – Aquisição de Equipamentos Estruturantes”
e “O Trajecto para uma nova estratégia de melhoria do Sistema Operacional
dos Bombeiros”. -------------------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, manifestar acordo à
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celebração

do

referido

Acordo

de

Parceria

com

a

ASSOCIAÇÃO

HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CHAMUSCA.----------------(03)

–

PEDIDO

DE

AUTORIZAÇÃO

PARA INSTALAÇÃO

DE

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA / PARREIRA:--------------------------------------------Presente Carta da ASSOCIAÇÃO DE AMADORES DE SATÉLITE DE
PORTUGAL, em 11.07.2011, solicitando autorização para instalação de uma
estação Meteorológica, na localidade de Parreira, junto ao Depósito de
Água.---------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara apreciou e tendo em conta o interesse geral e para o
concelho da sua instalação e dado que esta não irá colidir com o uso do
espaço, deliberou por unanimidade e em minuta para efeitos imediatos,
manifestar o seu acordo à instalação do referido equipamento no local
identificado.-----------------------------------------------------------------------------------------(04) – EDUCAÇÃO – ANO LECTIVO 2011/2012: DISTRIBUIÇÃO DE
PAPEL:------------------------------------------------------------------------------------------------- Subscrita pelo Senhor Vereador JOÃO LOURENÇO, foi presente uma
Informação / Proposta, datada de 18 do corrente, propondo a distribuição
de papel da forma que anexa pelos estabelecimentos de ensino do concelho
(Jardins-de-Infância, Escolas do 1.º Ciclo e CAF) para o ano lectivo
2011/2012, totalizando 294 resmas para 583 alunos.-------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, aprovar a referida
Informação /Proposta.-------------------------------------------------------------------------------(05) – DOUASU: DIVISÃO DE PRÉDIO POR ATRAVESSAMENTO DE
ARRUAMENTO – RUA 25 DE ABRIL – ARRIPIADO / CARREGUEIRA:-----------Requerimento registado no livro respectivo sob o número 373 de 08 do
corrente, de JOSÉ ANTÓNIO CALIXTO MARQUES DE OLIVEIRA, residente
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na Avenida António Rodrigues Manito, n.º 101, 2.º dto, 2900-068 Setúbal,
solicitando que lhe seja certificado que “a parcela urbana actualmente
constituída pelos artigos 242 e artigo P 1631, está fisicamente separada do
artigo 75 secção M, todos da Freguesia de Carregueira em Arripiado, pelo
arruamento denominado 25 de Abril”, conforme descreve e documentação
que anexa.--------------------------------------------------------------------------------------------- Instrui este processo uma Informação Técnica referindo, nomeadamente: "Efectivamente os dois prédios identificados na planta anexa ao
pedido estão separados pela Rua 25 de Abril.”.---------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade e em minuta para
efeitos imediatos, mandar certificar que os mencionados prédios são
atravessados pela Rua 25 de Abril, pelo que se encontram fisicamente
divididos, originando parcelas separadas, autónomas e independentes
entre si, de acordo com a descrição constante do respectivo
requerimento.---------------------------------------------------------------------------------------(06) - CONTABILIDADE – CONTROLO ORÇAMENTAL - MÊS DE
JUNHO:-------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do "Mapa Resumo" bem como das
RELAÇÕES elaboradas pela Secção de Contabilidade, discriminando a
"Posição Orçamental da Receita", a "Posição Orçamental da Despesa", tudo
referente ao mês de Junho findo, documento que, por muito extenso se dá
por inteiramente transcrito nesta Acta para todos os efeitos.-----------------------------(07) - CONTABILIDADE - DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2011
-

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

------Elaboradas pelos Serviços de Contabilidade, foi presente a seguinte
alteração aos Documentos Previsionais/ano económico de 2011:
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Décima quarta: Orçamento; Décima Terceira: Grandes opções do Plano
(GOP’S); Décima Segunda: Plano Plurianual de Investimento (PPI),
Actividades Mais Relevantes (AMR), 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos para Conhecimento----------------------------------(08)

–

PROTECÇÃO

CIVIL:

ABASTECIMENTO

DE

ÁGUA

A

VIATURAS DE COMBATE A INCÊNDIOS – BOMBEIROS / ACHAR /
AFOCELCA – ECO PARQUE DO RELVÃO:------------------------------------------------Presente o teor de Informação Interna n.º 31/2011, dando conhecimento
que, após deslocação aos locais a seguir referidos e contactados os
responsáveis operacionais dos mesmos, são possíveis abastecimentos de
água a viaturas de bombeiros e outras: Ponto de Abastecimento ECODEAL –
Abastecimento a viaturas pesadas e ligeiras (local: entrada principal da
unidade fabril); Ponto de Abastecimento SISAV - Abastecimento a viaturas
pesadas e ligeiras (local: entrada principal da unidade fabril); Ponto de
Abastecimento RESITEJO - Abastecimento a viaturas ligeiras (local: frente à
casa do furo junto da oficina de manutenção entrada principal da unidade
fabril); Ponto de Abastecimento ECO PARQUE DO RELVÃO (a implementar)
- Abastecimento a viaturas ligeiras (local: junto do cruzamento no EcoParque do Relvão para Semideiro, Casta e Carregueira). A Câmara tomou
conhecimento e manifestado acordo aos procedimentos enumerados na
Informação tendo em conta a sua importância no âmbito da Protecção Civil,
bem como reafirmar a importância de instalação no Eco Parque do Relvão,
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Fase II, de uma Plataforma para abastecimento de água às referidas
viaturas.-------------------------------------------------------------------------------------------------(09) – FEIRA DE SÃO PEDRO 2011 – AGRADECIMENTO:----------------------A Câmara tomou conhecimento do agradecimento da Junta de
Freguesia do Chouto no evento supra referenciado e irá continuar a
acompanhar dentro das possibilidades do Município tendo em conta as
condicionantes futuras.-----------------------------------------------------------------------------(10) – XIX CONGRESSO DA ANMP:----------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento das Conclusões e documentos
complementares aprovados no XIX Congresso da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, que teve lugar no dia 09 do corrente, e remetê-losá para conhecimento das Autarquias do Concelho.-----------------------------------------(11) – ECODEAL – REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(06.07.2011):------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da ordem de trabalhos e documentação
da referida reunião que teve lugar no passado dia 06 do corrente.---------------------(12) – CEDÊNCIA DE MATERIAL – AGRADECIMENTO:------------------------- A Câmara tomou conhecimento do agradecimento da Escola Superior
de Educação de Torres Novas na realização de actividades.--------------------------(13) - INTERVENÇÃO EM ARRUAMENTO (SERVENTIA) / ARRIPIADO:------ Presente Carta dos moradores registada no livro respectivo sob o
número 9101 em 14 do corrente, solicitando o arranjo da estrada sita na Rua
do Cadete, lugar de Arripiado, freguesia de Carregueira e concelho de
Chamusca. A Câmara tomou conhecimento e manifestou acordo à execução
dos trabalhos solicitados.---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------6
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------(14) – PORTA ABERTA A NOVOS CONSENSOS – JUNTAS DE
FREGUESIA E CÂMARA MUNICIPAL - INFORMAÇÃO: -------------------------------A Câmara tomou conhecimento e manifestou acordo ao texto da
Informação subscrita pelo Senhor Presidente sobre o assunto em epígrafe,
bem como à edição de documento.-------------------------------------------------------------(15) – SITUAÇÃO FINANCEIRA: REUNIÃO COM JUNTAS DE
FREGUESIA E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS, NOVAS QUESTÕES
PARA PONDERAÇÃO / INFORMAÇÃO:----------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento e manifestou acordo aos procedimentos
enumerados na Informação subscrita pelo Senhor Vice-Presidente, bem
como continuar a acompanhar o assunto com atenção.-----------------------------------(16) - SEMANA DA ASCENSÃO 2011 / INFORMAÇÃO:-------------------------- A Câmara tomou conhecimento de Informação subscrita pelo Senhor
Vice-Presidente, dando conhecimento dos valores referenciais e valores
apurados do evento supra referenciado (Despesa: 73.232,77€; Receita:
19.771,00€) bem como continuar a acompanhar o assunto com atenção
tendo em conta os condicionalismos existentes.---------------------------------------------(17) – OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES NAS FÉRIAS ESCOLARES
DE VERÃO, NATAL E PÁSCOA – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO:------A Câmara tomou conhecimento e ratificou o teor do Protocolo de
Colaboração celebrado com a LUDOTECA e CHAMUSCA BASKET CLUBE
com vista à Ocupação de Tempos Livres nas férias escolares do Verão ,
Natal e Páscoa, doas nãos de 2101 e seguintes. A Câmara irá igualmente,
continuar a acompanhar o assunto tendo em conta os condicionalismos
existentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

(R: 18.07.2011)

------(18) – LISTAGEM DE DOCUMENTOS A APRESENTAR PELAS
ASSOCIAÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO RACH:-----------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da Listagem supra referenciada e por
unanimidade, prorrogar o prazo para as Associações procederem à
entrega dos documentos em falta até ao dia 31 de Agosto de 2011.-------------(19) – RECURSOS HUMANOS – PROCEDIMENTOS CONCURSAIS
COMUNS – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: --------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento de Informação da Secção de Recursos
Humanos referindo que se irá realizar no próximo dia 30 do corrente a prova
Avaliação Psicológica – Características de Personalidade e Competências
dos Candidatos, dado que na prova de Avaliação psicológica realizada no dia
18.06.2011 apenas foram aplicados testes de aptidão (apenas o júri do
procedimento concursal Assistentes Operacionais – Motorista de máquinas
pesadas e veículos especiais decidiu não efectuar as referidas provas). A
Câmara irá continuar a acompanhar este assunto.-----------------------------------------(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 08 a 14 de Julho do ano corrente, na importância global de
148.907,92€ (cento e quarenta e oito mil e noventa e sete euros e noventa
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
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reunião, referindo nomeadamente:--------------------------------------------------------------Dia 12.07: Reuniu com a Junta de Freguesia de Pinheiro Grande.---------------Dia 13.07: Reuniu com NEOPART’s sobre processo da ex-SPALIL.
Reuniu com Junta de Freguesia de Ulme.-----------------------------------------------------Dia 14.07: Almoço de trabalho com Eng.º Manuel Morais/ ECODEAL.
Reunião da Reserva Agrícola. Reunião da CIMLTejo. Reuniu com Adelino
Martins / Mata Fome. Reuniu com a Junta de Freguesia de Vale de Cavalos.------Dia 15.07: Reunião da Comissão Acompanhamento do PDM. Reunião
informal da Câmara Municipal sobre reunião com Juntas de Freguesia. -------------Dia 16.07: Reunião com a Dra. Alice Lázaro.-------------------------------------------Dia 18.07: Reuniu com a gerente da Componatura / instalação de
empresa no Eco Parque do Relvão, Fase II, sobre eventual alargamento de
espaço.--------------------------------------------------------------------------------------------------(22) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:------------------------FRANCISCO MANUEL PETISCA MATIAS:-------------------------------------------LIMPEZAS URBANAS: Informou que devido a férias de trabalhadores
este serviço está a ser executado com algumas dificuldades.---------------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:------------------------------------------------------------- Deu conhecimento de algumas acções e reuniões em que participou e
que vai participar, referindo, nomeadamente: Dia 13.07: Pelas 14h, reunião
do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. Dia 14.07: Pelas
10h, reunião da Comissão da CPCJCC / modalidade alargada (n.º de
processos activos nesta altura: 45). Pelas 14h, Reunião NLI, na Junta de
Freguesia de Chamusca (efectuados mais alguns acordos de Inserção).
Pelas 20h, reunião do Conselho Geral de Educação com AVEJICC. Dia
15.06: Pelas 14h30, na CIMLT, reunião do portal educa. Dia 17.07: Pelas
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15h30, na Parreira, Festa do Centro de Apoio Social da Parreira. Esteve
ainda presente nas reuniões de trabalho com as Juntas de Freguesia de
Pinheiro Grande, Ulme, Vale de Cavalos e com o AVEJICC. Dia 20.07: Pelas
10h, no Centro de empresas, reunião do Conselho Municipal de Educação.-------PAULO JORGE QUEIMADO:--------------------------------------------------------------Informou que, por motivos profissionais, não vai poder estar presente nas
reuniões de trabalho na 3.ª, 4.ª e 5.ª feira desta semana.---------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:--------------------------------------------PROCEDIMENTOS

CONCURSAIS

COMUNS

–

PONTO

DE

SITUAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------------------------A Munícipe ISABEL MARIA NICOLAU LIMA, solicitou informação sobre o
decurso dos concursos e respectivos procedimentos. O Senhor Presidente
informou que a Câmara Municipal não pode responder sobre o assunto dado
os processos estarem com os respectivos júris dos procedimentos.----------------------HABITAÇÃO SOCIAL/ RENDAS:-------------------------------------------------------O Munícipe António João Miguel da Silva, solicitou esclarecimentos
relativamente a uma carta que recebeu da Câmara Municipal sobre este
assunto. O Senhor Presidente informou que foram remetidas cartas aos
diversos arrendatários com rendas em atraso, de modo a acertar a forma
para regularizar as situações existentes, pelo que estará disponível amanhã
para agendar reunião.-------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezoito horas e trinta 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
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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 5-A/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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