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ACTA N.º 34/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2011.-------------------Aos vinte e dois dias do mês de Agosto 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 e João Manuel Duarte Lourenço,
comigo, Cristina Isabel Pires Queimado, Técnica Superior que secretariei,
não comparecendo os Senhores Vereadores Francisco Manuel Petisca
Matias e Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado por se encontrarem de
férias, considerando-se justificadas as respectivas ausências. --------------------------Verificando-se quórum, o Senhor Presidente, declarou aberta a reunião,
eram dezassete horas 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 pelos
elementos presentes.-------------------------------------------------------------------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA / RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – EM
19.08.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 473.247,24€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 430.434,98€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 42.812,26€;
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) – “ALENT – 04-0435-FEDER-000289 – FEDERAÇÃO DOS
BOMBEIROS DOS DISTRITOS DE PORTALEGRE, SANTARÉM E ÉVORA
- “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURANTES”; “O TRAJECTO
PARA

UMA

NOVA

ESTRATÉGIA

DE

MELHORIA

DO

SISTEMA

OPERACIONAL DOS BOMBEIROS”: ---------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do Acordo de Parceria
celebrado com a ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA
CHAMUSCA com vista à instrução do Processo supra referenciado.-------------------(02) – TRABALHOS A EXECUTAR NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL
– INFORMAÇÃO / CARREGUEIRA:-----------------------------------------------------------Presente uma Informação do COORDENADOR DO CENTRO DE
INCLUSÃO SOCIAL, dando conhecimento dos seguintes procedimentos
acordados relativamente à Família Tenezinhas – Carregueira: - montagem de
quadro eléctrico de obras para fornecimento de energia eléctrica pelos
nossos serviços; pagamento do valor em divida à EDP; - Cedência de terreno
a favor do município para estacionamento; - Pela cedência do terreno a
Câmara propõe-se executar pequeno projecto de uma construção aligeirada
de um apoio habitacional composto por estrutura que responda a necessidades imediatas de alojamento correspondente a 1 quarto, sala de refeições
com pequena cozinha de apoio e casa de banho. Sobre este assunto o
Senhor Presidente prestou esclarecimentos complementares.--------------------------A Câmara tomou conhecimento e manifestou acordo aos procedimentos
constantes da Informação do Coordenador do Centro de Inclusão Social.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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------(03) - DOUASU – SERVIÇO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO –
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE VALE DE CAVALOS: --------------------------A Câmara tomou conhecimento de Informação Técnica n.º 130/VP sobre
o levantamento topográfico do terreno destinado à ampliação do cemitério de
Vale de Cavalos.-------------------------------------------------------------------------------------(04) – 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 12 a 18 de Agosto do ano corrente, na importância global de
73.044,98€ (setenta e três mil e quarenta e quatro euros e noventa e oito
cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------(05) - 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
reunião, referindo nomeadamente:--------------------------------------------------------------Dia 17.08: Esteve presente na assinatura da escritura de terreno do Alto
dos Louros / Semideiro. Reuniu com o Sr. Vereador João Lourenço sobre o
Processo da Tenezinhas / Carregueira.--------------------------------------------------------Dia 18.08: Reuniu com o Dr. Paulo Queimado sobre Património
Religioso.-----------------------------------------------------------------------------------------------Dia 19.08: Esteve presente em Torres Novas, na escritura de usucapião
do terreno da Escola do 1.º Ciclo do Gorjão.-------------------------------------------------Dia 22.08: Visitou as Estações Elevatórias de Esgotos de Carregueira e
Pinheiro Grande.-------------------------------------------------------------------------------3
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------INFORMAÇÕES DIVERSAS:-----------------------------------------------------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA: Pagamento de salários
aos trabalhadores e alguns pagamentos a fornecedores. Aguarda-se o
Despacho do Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Reforma
Administrativa a suspender a cativação do FEF por anulação do excesso de
endividamento seguindo-se a instrução de processo a solicitar o reembolso
do montante retido para o Fundo de Regularização Municipal; remetido ofício
à ARHTEJO a solicitar reunião para concretização de acordo relativamente
ao pagamento do valor em divida. --------------------------------------------------------------ÁGUAS DO RIBATEJO / LOJA: Saída do Edifício dos Paços do
Concelho do Serviço desta empresa para Espaço no Centro da Vila da
Chamusca (em frente ao Restaurante “O PACHI”), prevista para o mês de
Setembro.----------------------------------------------------------------------------------------------CULTURA: Exposição em Setembro no edifício do ex-CRA.-----------------------RELVÃO / CARREGUEIRA: IJá foi instalada pela AMSAT-PO –
Associação de Amadores de Satélite de Portugal uma Estação Meteorológica
neste local.---------------------------------------------------------------------------------------------AQUINO CONSTRUÇÕES, SA / Insolvência da Empresa: diligências
relativamente a diversas construções em curso no Concelho, nomeadamente
na área do Saneamento.----------------------------------------------------------------------------E.N. 118: Decorrem obras de conservação de habitação junto aos
semáforos, pelo que os semáforos estarão sempre em funcionamento até ao
final das referidas obras.---------------------------------------------------------------------------SITUAÇÃO SOCIAL / CHAMUSCA: Deu conhecimento da entrega de
documento pelo Senhor Vereador Joaquim Garrido relativa a uma “situação
precária” / habitação sita no Beco de S. Pedro / Chamusca. Tendo dado
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conhecimento que a situação já se encontra sinalizada pelos respectivos
serviços.-------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÕES EM CURSO: Decorrem pequenos trabalhos de
manutenção e conservação (bancos de jardim); Limpeza do Dique do Casal
Velho – Terá lugar uma Prova Desportiva de Triatlo.; Saneamento
Carregueira e Pinheiro Grande: Reinicio das obras em Setembro.---------------------(06) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:------------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:-------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO: Preparação do arranque do ano lectivo 2011/2012.----------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezassete horas e trinta 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
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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