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ACTA N.º 36/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2011.---------------Aos cinco dias do mês de Setembro 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 quinze minutos, após o que se deu inicio à
apreciação dos seguintes assuntos:------------------------------------------------------------ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR – Por motivo de avultar de tarefas não
foi possível elaborar o texto da acta da reunião anterior, tendo, no entanto
sido efectuadas as Minutas das deliberações urgentes.-----------------------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA / RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – EM
02.09.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 260.336,13€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 214.000,81€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 46.335,32€;
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) – ALTERAÇÃO DE LOCAL SEDE GRUPO DESPORTIVO UNIÃO
CARREGUEIRENSE:------------------------------------------------------------------------------- Presente o ofício da Junta de Freguesia de Carregueira registado no
livro respectivo sob o número 10907 em 31.08.2011, solicitando parecer
relativamente à possibilidade de alteração do local da sede do clube para a
sala que servia de peixaria no mercado da Carregueira.----------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, manifestado acordo à
deslocação da sede da Associação deste Grupo Desportivo para uma sala
no mercado da Carregueira.-----------------------------------------------------------------------(02) – ECO PARQUE DO RELVÃO / INSTALAÇÃO DE EMPRESA: ---------Acompanhado de Carta da Firma AMBIPOMBAL – RECOLHA DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S.A., com sede em Barreiras, Redinha, Apartado
132, 3101-305 Pombal, e pretendendo instalar uma unidade de produção de
combustíveis a partir do aproveitamento de resíduos no Eco Parque do
Relvão, solicita a cedência de lote com a área aproximada de 6.000m2, foi
presente uma Informação subscrita pelo Senhor Presidente referindo “ Este
projecto que se pretende instalar está em linha com a linha preconizada para
o Eco Parque do Relvão, resultando daí uma série de sinergias, o que vem
reforçar o projecto global que estamos a desenvolver. Tendo em conta não
se tratar de projecto que opera na área dos resíduos perigosos, parece-me
dever dar-se parecer positivo à instalação da empresa, solicitando que nos
seja enviada uma memória descritiva sobre o projecto, assim que tal seja
possível, com vista à obtenção de informação sobre o funcionamento desta
actividade, bem como às áreas a ocupar no respectivo lote. Sobre a questão
do terreno, tendo em conta que na Fase II do Eco Parque do Relvão não
dispomos de terreno disponível, sou de opinião que a Câmara Municipal
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deverá efectuar a divisão do terreno adquirido à Silvicaima, que faz parte da
Fase IV, com uma área de 16.000m2, em duas parcelas de 8.000m2,
permitindo assim a criação de dois espaços para a instalação desta empresa
e reservando um lote para outra empresa que venha a necessitar de
espaço.”.------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e, considerando o interesse económico e social da
laboração da Unidade Industrial, no âmbito da estratégia definida pelo
Município da Chamusca para o local em apreço, deliberou por unanimidade,
manifestar acordo aos procedimentos enumerados na Informação e
consequente instalação da referida Empresa no Eco Parque do Relvão –
Fase IV, freguesia de Carregueira, concelho da Chamusca.------------------------(03) – EDUCAÇÃO - ANO LECTIVO 2011/2012:-------------------------------------Subscrita pelo Senhor Vereador JOÃO LOURENÇO, foi presente a
seguinte Informação: “ Terá início no próximo dia 15 de Setembro de 2011 o
ano lectivo 2011/2012. O período lectivo vai ocorrer para as escolas do 1.º
ciclo até 15/06/2012 e para os jardins de Infância até 06/07/2012. A Câmara
Municipal vem saudar, na entrada deste novo ano escolar, todos os nele
intervenientes; alunos, pais, professores, técnicos, pessoal auxiliar e os
demais, desejando os maiores êxitos nas actividades deste novo ano que
contribuem para a melhoria contínua do sistema de ensino no nosso
Concelho e com os quais o Município mantém parceria activa e empenhada.
Regista-se ainda que foi possível o acordo com o Ministério da Educação de
modo a que não encerrasse qualquer estabelecimento de ensino no
Concelho da Chamusca neste novo ano lectivo. Mesmo com as grandes
dificuldade impostas, nomeadamente a nível financeiro, a Câmara Municipal,
procurou fazer todas as intervenções possíveis na área da manutenção de
forma a que este arranque de ano lectivo decorra dentro da normalidade.”.---3
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------Sobre este assunto os Senhores Vereadores do PS (Sr. Joaquim
Garrido e Dr. Paulo Queimado), propuseram que se elaborasse, agora no
arranque do ano escolar, oficio para os Encarregados de Educação
informando e alertando para o facto de no próximo ano lectivo poder existir
alteração nas Escolas do Município, nomeadamente o encerramento da
Escola do 1.º Ciclo do Semideiro.----------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, manifestar acordo aos
procedimentos constantes da Informação do Sr. Vereador João Lourenço,
bem como manifestar disponibilidade para cooperar com os diversos
intervenientes.-----------------------------------------------------------------------------------------(04) - DOUASU – PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA
DO TEJO – CONSULTA NO ÂMBITO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL
ESTRATÉGICA – PEDIDO DE PARECER SOBRE O RELATÓRIO
AMBIENTAL:------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto em epígrafe, foi presente a seguinte Informação n.º
132/MF, datada de 28.08.2011: -------------------------------------------------------------------“Pelo

facto

da

Câmara

Municipal

ser

uma

entidade

com

responsabilidade Ambiental específica, de acordo com o estipulado no artigo
7º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho, a ARH- Tejo solicita a sua
pronuncia relativamente à avaliação de eventuais efeitos significativos no
ambiente resultantes da aplicação do PGRHT. Assim devo informar que: 1)
“O Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRH Tejo) é um
instrumento de planeamento que visa, em particular, identificar os problemas
mais relevantes das massas de água, prevenindo a ocorrência de futuras
situações potencialmente problemáticas, bem como definir as linhas
estratégicas da gestão dos recursos hídricos através da elaboração de um
programa de medidas

que

garanta

a prossecução dos objectivos
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estabelecidos na Lei da Água” – Resumo Não Técnico do Relatório; 2) O
PGRH Tejo assume assim os objectivos estabelecidos no artigo 1.º da Lei da
Água tendo como propósito estabelecer um enquadramento para a protecção
das águas superficiais interiores, das águas de transição, das águas
costeiras e das águas subterrâneas que permita: a) evitar a continuação da
degradação, protegendo e melhorando o estado dos ecossistemas aquáticos
e também dos ecossistemas terrestres e zonas húmidas directamente
dependentes destes, no que respeita às suas necessidades de água; b)
promover uma utilização sustentável de água, baseada numa protecção a
longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; c) obter uma protecção
reforçada e um melhoramento do ambiente aquático, nomeadamente através
de medidas específicas para a redução gradual e a cessação ou eliminação
por fases das descargas, das emissões e perdas de substâncias prioritárias;
d) assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas,
evitando o seu agravamento; e) mitigar os efeitos das inundações e das
secas; f) assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de
origem superficial e subterrânea de boa qualidade, conforme necessário para
uma utilização sustentável, equilibrada e equitativa da água; g) proteger as
águas marinhas, incluindo as territoriais; h) assegurar o cumprimento dos
objectivos dos acordos internacionais pertinentes, incluindo os que se
destinam à prevenção e eliminação da poluição no ambiente marinho. 3) A
região engloba 94 concelhos, dos quais 55 estão totalmente inseridos nesta
região hidrográfica compreendendo o concelho da Chamusca; 4) O concelho
da Chamusca está inserido ainda nas seguintes Sub bacias hidrográficas do
Tejo: Tejo Inferior; Vala de Alpiarça e Ribeira de Ulme; Ribeira de Muge; 5)
No Factor Crítico para a Decisão: ”Ordenamento do Território” foram
considerados os seguintes objectivos de sustentabilidade: - Garantir que o
5
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Plano estabeleça critérios de afectação de usos e ocupação do território com
vista à utilização sustentável dos recursos hídricos; - Adequar os usos do
território, em áreas do Plano susceptíveis a fenómenos extremos (cheias e
secas); - Compatibilizar a afectação dos usos do território com os objectivos
ambientais para as massas de água e “zonas protegidas”. 6) Foram
estabelecidas as seguintes Questões Estratégicas do PGRH Tejo: Promover a melhoria, protecção e recuperação do “bom estado” das massas
de água; -Evitar a degradação, protegendo e melhorando o estado dos
ecossistemas

aquáticos,

terrestres

e

zonas

húmidas

directamente

associadas; - Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de
boa qualidade e promover a sua utilização sustentável; - Reduzir e minimizar
os riscos de poluição dos meios hídricos; - Prevenir e mitigar os efeitos
adversos decorrentes dos riscos naturais e tecnológicos; - Garantir a
protecção, valorização e reabilitação dos sistemas fluviais, estuarinos e
costeiros. 7) O Relatório Ambiental apresenta ainda um quadro de
governança que contém um conjunto de entidades que contribuirão para
assegurar o cumprimento das medidas e recomendações de seguimento.----------Relativamente às Câmaras Municipais cabe-lhes: - Criação de uma
plataforma de diálogo entre a administração central, regional e local, bem
como os agentes culturais, económicos e sociais, com vista à promoção e
monitorização da implementação do PGRHT; - Envolvimento de entidades e
de cidadãos interessados, no processo de implementação de acções de
limpeza, desobstrução e conservação de linhas de água; - Potenciar a
eficiência do Plano promovendo o diálogo entre as várias entidades, alargado
ao público para que o processo seja aberto, participado e transparente; Acções lúdico-pedagógicas junto de escolas e ATL, por forma a contribuir
para a formação da consciência ambiental dos jovens, no que se refere à
6

(R: 05.09.2011)

importância e ao ciclo urbano da água; - Colaboração / celebração de
contratos para a gestão e monitorização dos recursos hídricos;De forma
global concorda-se com o documento não se verificando observações
relevantes a assinalar. Importa apenas referir que o PDM de Chamusca, à
semelhança de outros PDM’s do país, encontra-se em revisão sendo
importante que existisse uma articulação do PGRH com o PDM,
nomeadamente com a delimitação das condicionantes relativas ao domínio
hídrico e à Reserva Ecológica Nacional, como é exemplo as zonas
ameaçadas pelas cheias (ZAC) ou as áreas de protecção e recarga dos
aquíferos.”.---------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade e em minuta para
efeitos imediatos, subscrever o Parecer Técnico transcrito e remetê-lo
para a ARH- TEJO.----------------------------------------------------------------------------------(05) - CONTABILIDADE - DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2011
-

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

------Elaborada pelo Serviço de Contabilidade, foi presente a seguinte
alteração aos Documentos Previsionais/ano económico de 2011:
Décima Oitava: Orçamento; Décima Sexta: Grandes opções do Plano
(GOP’S);

Décima

Quinta:

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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
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----------------------------Documentos para conhecimento----------------------------------(06) – COMEMORAÇÕES 26.º ANIVERSARIO DA FREGUESIA DA
CARREGUEIRA:-------------------------------------------------------------------------------------Fax da JUNTA DE FREGUESIA DE CARREGUEIRA, registado no livro
respectivo sob o número 10944 em 31.08.2011, convidando o Executivo a
participar nas comemorações supra referenciadas agendadas para o próximo
dia 05 de Outubro de 2011. A Câmara deliberou por unanimidade, participar
nas actividades e saudar os eleitos e todos que participaram na criação da
freguesia, bem como prestar apoio que for possível tendo em conta as
dificuldades financeiras do Município.---------------------------------------------------------(07) - SANEAMENTO / LOTEAMENTO SENO E TOSCANO – RUA LUÍS
DE CAMÕES:-----------------------------------------------------------------------------------------Fax da JUNTA DE FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS, registado no
livro respectivo sob o número 10903 em 31.08.2011, solicitando “a execução,
com a maior urgência possível, do restante troço da rede pública de
saneamento na Rua Luís de Camões (troço onde ainda não existe rede), isto
é onde se encontram os lotes n.ºs 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, etc)”.A Câmara tomou conhecimento e assegurará a execução das
infraestruturas mediante procedimento a acordo com a Junta de Freguesia.-------(08) – AR – ÁGUAS DO RIBATEJO:-----------------------------------------------------A) - VISITA DE ELEITOS A OBRAS DA AR – AGUAS DO RIBATEJO
(24.09.2011):------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do email da AR- ÁGUAS DO
RIBATEJO, registado no livro respectivo sob o número 10894 em
31.08.2011, solicitando colaboração na preparação da visita de eleitos do
Município da Chamusca e respectivas freguesias às obras da responsabilidade da empresa agendada para o dia 24 de Setembro de 2011 entre as
8

(R: 05.09.2011)

10h e as 12h30.---------------------------------------------------------------------------------------B) - EMPREITADAS DE EXECUÇÃO DOS SUBSISTEMAS DE
SANEAMENTO DE CHOUTO / GAVIÃOZINHO E DE SALVADOR /
PARREIRA:-------------------------------------------------------------------------------------------Fax da AR- ÁGUAS DO RIBATEJO, registado no livro respectivo sob o
número 11033 em 05.09.2011, referindo que “contamos retomar a muito
curto prazo os trabalhos em falta, incluindo as pavimentações que foram
interrompidas recentemente”. A Câmara tomou conhecimento e continuará a
acompanhar este assunto.-------------------------------------------------------------------------(09) - ANO LECTIVO 2011/2012: AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE
FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
(ESCOLA EB1 DO SEMIDEIRO): --------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento de Fax da DRELVT, registado no livro
respectivo sob o número 11123 em 05.09.2011, informando que “por
despacho do Senhor Secretário de Estado do Ensino e da Administração
Escolar, datado de 25.08.2011, foi autorizado o funcionamento excepcional
da Escola Básica Semideiro, para o ano lectivo 2011/2012”.----------------------------(10) – FESTA FOZ E PESO 2011 / VALOR APURADO: --------------------------Carta da ASSOCIAÇÃO FESTAS FOZ E PESO, registada no livro
respectivo sob o número 11092 em 05.09.2011, remetendo o Relatório de
Contas da Festa Anual. A Câmara tomou conhecimento e manifestou
satisfação pela forma como decorreu a actividade e resultado apurado.-------------(11) – XIII FESTIVAL DE FOLCLORE DO GRUPO ETNOGRÁFICO
PAUL DE TRAVA DE VALE DE CAVALOS / AGRADECIMENTO:------------Carta

da

ASSOCIAÇÃO

PARA

A

DEFESA

DO

PATRIMÓNIO

ETNOGRÁFICO E CULTURAL DE VALE DE CAVALOS (ADEPEC) registada
no livro respectivo

sob o número 10646 em 23.08.2011, agradecendo a
9
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disponibilidade cedida no evento supra mencionado. A Câmara tomou
conhecimento e manifestou satisfação pela forma como decorreu a
actividade.----------------------------------------------------------------------------------------------(12)

–

FESTA

DO

ARRIPIADO

–

AGOSTO

DE

2011

/

AGRADECIMENTO:--------------------------------------------------------------------------------Carta do GRUPO DE JOVENS DO ARRIPIADO, registada no livro
respectivo sob o número 10734 em 26.08.2011 agradecendo apoio e
colaboração prestada no evento supra mencionado. A Câmara tomou
conhecimento e manifestou satisfação pela forma como decorreu a
actividade.----------------------------------------------------------------------------------------------(13) - EN 118 / OBRAS – ZONA SEMAFORIZADA:--------------------------------Presente o oficio da EP- ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A., registado no
livro respectivo sob o número 10742 em 26.08.2011, bem como de oficio de
resposta n.º 593 em 31.08.2011 sobre o assunto em epígrafe. A Câmara
tomou conhecimento e manifestou o seu total acordo ao teor do oficio
remetido à EP - Delegação Regional de Santarém.----------------------------------------(14) – MEMORANDO DE INTENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE
PARQUE AQUÁTICO / CONCELHO DA CHAMUSCA – EMPRESA
CARIBEEAN

D´LUX

–

MEMÓRIA DESCRITIVA DA EMPRESA E

INFORMAÇÃO DO SR. PRESIDENTE: ----------------------------------------------------------Processo entregue para análise em próxima semana.--------------------------(15) - ARH TEJO / PROTOCOLO DIQUES:---------------------------------------------Sobre este assunto foram presentes os seguintes documentos:
Informação do Sr. Presidente e cópia de oficio n.º2233 em 02.09.2011
remetido à Secretaria de Estado do Ambiente reafirmando a importância do
recebimento da quantia de 540.000euros referente ao Protocolo celebrado
em 2006 com a CCDRLVT para a requalificação de Diques no Concelho,
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dado que a verba é absolutamente indispensável e essencial ao
funcionamento da Autarquia. A Câmara tomou conhecimento e reafirmou a
importância de receber o montante em divida tendo em conta a sua
importância para a Tesouraria Municipal.-----------------------------------------------------(16) – ECO PARQUE DO RELVÃO:------------------------------------------------------A) – EMPRESA PEDECÃO CONSTRUÇÕES, LDA. / ESPAÇO
ADJACENTE AO LOTE DA EMPRESA:------------------------------------------------------ Presente a seguinte Informação subscrita pelo Senhor Presidente:
“Reuni no dia 31/08/2011 com o administrador da empresa em referência,
para verificar algumas questões relacionadas com o espaço que a empresa
tem no Eco Parque de Relvão, bem como outros aspectos relacionados com
a sua actividade. Assim, ficou definido: 1- A CMC vai ceder um espaço
adjacente ao lote da empresa, com uma renda de 600 euros / ano, que
permitirá à empresa continuar a desenvolver a sua actividade com melhores
condições; 2- A empresa irá criar uma cortina arbórea no espaço cedido,
para minimizar impactos visuais; 3- A empresa vai estudar a hipótese de
poder vir a trabalhar na área de compostagem (em pequena escala),
actividade que nunca ficará localizada no actual lote, mas eventualmente a
localizar em outro espaço, que será encontrado para instalar esse tipo de
área. 4- A empresa mostrou disponibilidade para acertar com a RESITEJO
um protocolo com vista à recepção de óleo alimentar usado para a produção
de biodiesel, que eventualmente até poderia trazer benefícios para aquela
Associação.”.------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara manifestou acordo aos procedimentos constantes da
Informação do Sr. Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
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------B) – ARRANQUE DE OBRAS DA EMPRESA ENVIROIL, RESÍDUOS E
ENERGIA, LDA. – INFORMAÇÃO/ PROPOSTA CHEFE DE GABINETE: ----------A Câmara tomou conhecimento dos procedimentos constantes da
seguinte Informação/Proposta subscrita pelo Sr. Chefe de Gabinete do
Senhor Presidente: “No passado dia 30/08/2011 recebi indicação por parte
de responsável da empresa que as obras estão prestes a arrancar nos lotes
6, 7 e 15 da Fase II, estando previsto começar a preparação do terreno já no
próximo dia 01/09/2011. O responsável alertou para a passagem de um tubo
nesses lotes que faz o abastecimento de água à empresa SISAV, mostrando
natural preocupação pela sua segurança, tendo em conta o movimento das
máquinas em fase de obra. Desta forma dirigi-me nesse mesmo dia ao
espaço onde a empresa se vai instalar, acompanhado pelo Secretário do Sr.
Vice-Presidente, para verificar no local a situação reportada. Assim, foi
possível confirmar a passagem do tubo, que se encontra à vista em quase
toda a extensão do lote, com excepção de um troço com cerca de 50 / 60
metros, mas que não parece estar enterrado a grande profundidade. Face a
esta situação, foi proposta a seguinte metodologia: 1- Descobrir o tubo numa
extensão de 50 / 60 metros, utilizando para o efeito dois trabalhadores, que
possam fazer a operação manualmente, sem danificar o tubo. 2- Depois de
descoberta a totalidade do tubo, deverá proceder-se à sua colocação junto
ao lancil já existente, devendo o tubo ficar à vista, para que não seja
danificado em obra. Esta operação terá de ser efectuada num dia em que a
SISAV não esteja a laborar para evitar interrupções no abastecimento de
água e não demorará mais de 1 hora. 3- Informar a ENVIROIL do
procedimento havido, solicitando a necessária atenção para o tubo que ficará
visível.”, tendo o Senhor Presidente exarado o seguinte Despacho: “Concordo
com o procedimento. Dar andamento ao mesmo em coordenação com Sr.
12
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Manuel Morais”.----------------------------------------------------------------------------------------(17) – EMPRESA AGUARELA DO MUNDO - ÁGUA DE NASCENTE
SA – ENCAMINHAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE PROCESSO
PRODUTIVO:---------------------------------------------------------------------------------------- Presente a seguinte Informação/Proposta subscrita pelo Sr. Chefe de
Gabinete do Senhor Presidente: “No passado dia 30/08/2011 desloquei-me à
empresa Aguarela do Mundo, para verificar com um responsável da empresa
(Sr. Alexandre Ferreira) os circuitos das águas pluviais e águas de processo,
tendo em conta a necessidade de se encontrar solução para minimizar os
impactos da passagem de água pelas traseiras da fábrica, que têm causado
alguns arrastamentos de terras, que consequentemente provocam danos na
Ribeira de Ulme. Pela visita efectuada foi possível ficar a conhecer com
detalhe todos os circuitos das águas, pelo que informo a situação verificada:
1- No que respeita a águas pluviais, toda a parte traseira da empresa está
ligada, com descarga na vala que passa por trás da fábrica, à qual se juntam
as águas da plataforma criada com o aterro efectuado que permitiu a
instalação da empresa, onde foi criada uma valeta em cimento que circunda
toda a crista do talude, terminando numa grande caixa em cimento com uma
secção de cerca de 1,5 m de altura com 1 m de largura, que também
descarrega para a vala que passa nas traseiras da fábrica. 2- As águas em
excesso nos depósitos ou que são largadas quando a fábrica está parada,
sobretudo durante o fim de semana, que são de facto grandes quantidades,
também

estão

a

ser

encaminhada

para

as

traseiras

da

fábrica,

descarregando para a vala existente. Tendo em conta a situação verificada
no terreno, parece-me ser possível melhorar a situação, sobretudo a mais
grave e referida no ponto 2, com uma intervenção que possa apanhar essas
águas junto ao cais de carga e fazendo o seu encaminhamento para o portão
13
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de acesso à fábrica, devendo ser a estrada cortada, para permitir o
encaminhamento directo dessas águas à ribeira entretanto regularizada pela
Câmara Municipal e que acompanha a estrada municipal de acesso à
fábrica. Relativamente às águas pluviais, parece-me mais difícil o seu
encaminhamento para a parte da frente da fábrica, tendo em conta a área
total de intervenção, as obras já executadas, bem como as condições
técnicas do terreno e cotas altimétricas, que para alterar o seu curso
obrigaria a gigantesca intervenção. Devo no entanto referir que na parte onde
se faz a descarga das águas pluviais é importante que os trabalhos sejam
terminados, efectuando uma operação de enrocamento em pedra que não
existe, mas que deverá ser feito como forma de proteger o fundo e
respectivos taludes da vala. O responsável pela empresa, estava
acompanhado por um empreiteiro, e manifestou vontade por parte da
Administração da empresa em resolver a situação de imediato, obviando
dessa forma os naturais incómodos”, sobre a qual exarou o Senhor
Presidente o seguinte “Despacho”: Concordo com os procedimentos
propostos. Informar a empresa e coordenar com o Sr. Manuel Morais.---------------A Câmara manifestou acordo aos procedimentos constantes da
Informação do Senhor Chefe de Gabinete, bem como que se adoptem as
acções de forma a diminuir os inconvenientes verificados.--------------------------------(18) – REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE CHAMUSCA
/ PONTO DE SITUAÇÃO:------------------------------------------------------------------------- Presente a Informação Técnica n.º 133/MF de 29/08/2011: “ No dia 15
de Julho de 2011 realizou-se a primeira reunião da Comissão de
Acompanhamento (CA) do PDM de Chamusca. Em momento posterior, os
técnicos do município reuniram-se com a equipa técnica do PDM de forma a
acertar a metodologia de trabalho seguinte. Ficou então acordado com a
14
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equipa que após a análise dos pareceres seria enviado para a Câmara
Municipal uma observação sobre os mesmos, de forma a procedermos a
eventuais pedidos de esclarecimento a algumas entidades relativamente ao
conteúdo dos respectivos pareceres, antes da reformulação dos estudos de
caracterização e agendamento da próxima reunião plenária, prevista para
Dezembro de 2011, de acordo com o cronograma enviado pela CCDRLVT.
Foi entendimento da CCDR-LVT que embora não houvesse quórum para a
realização da referida reunião, se deveria considerar o período de 15 dias
úteis para as entidades emitirem o parecer (aquelas que não o fizeram antes
ou durante a reunião). Sendo que este período já foi ultrapassado e sendo
que a equipa do PDM já possui todos os pareceres emitidos, deveria-se
considerar a possibilidade de agendar uma data para a entrega do relatório
com as observações por parte da equipa e/ou a marcação de uma reunião de
trabalho, no inicio de Setembro (a reunião da C.A. está prevista para
Dezembro mas terá que enviar-se para as entidades a documentação 30
dias antes da data da reunião). A Câmara Municipal já procedeu à consulta
das entidades: “REN- Rede Eléctrica Nacional”; “EDP- Distribuição”; “RENgasodutos” e “Tagusgás”, de acordo com o parecer da Direcção Regional de
Economia, sendo que até ao momento só houve resposta da “REN- Rede
Eléctrica Nacional”. Mais informo que, relativamente à carta da Reserva
Ecológica Nacional (REN) foi transmitida à equipa o teor da reunião do dia
04/08/2011 na CCDR-LVT, bem como a deliberação da CM de 08/08/2011,
onde foi deliberado avançar com a proposta de delimitação da REN
municipal com os procedimentos adequados. Até à presente data ainda não
recebemos da equipa do Plano qualquer contacto sobre este assunto. A
Câmara manifestou acordo ao teor da proposta apresentada pelos Serviços.------------------------------------------------------------------------------------------------------15
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------(19) – 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 26 de Agosto a 01 de Setembro do ano corrente, na
importância global de 69.985,76€ (sessenta e nove mil e novecentos e
oitenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos).--------------------------------------------(20) - 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 30.08: Esteve presente na reunião da ARHTEJO, bem como numa
reunião da Sociedade Parque Almourol.-------------------------------------------------------Dia 31.08: Deslocou-se ao Arripiado para verificação de situação social /
procedimentos. Reunião com a Empresa PEDECÃO sobre Fase I, Eco
Parque. Reuniu igualmente com Empresa CARIBEEAN D’LUX, sobre
instalação de parque de diversões no Concelho.--------------------------------------------Dia 02.09: Esteve presente na abertura da Festa da Nossa Senhora dos
Remédios / Vale de Cavalos.---------------------------------------------------------------------Dia 03.09: Reuniu com Sociedade de Pesca do Arripiado que pretende
deslocar a sua sede. Com representante da SISAV e Sr. Presidente da J.
Freguesia sobre diversas questões, nomeadamente correcção de conduta de
água.-----------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:

Instalações

da

Empresa

COBIN:

Retirada

de

materiais; Sessão Ordinária da Assembleia Municipal: agendada para 30 de
Setembro de 2011-----------------------------------------------------------------------------16
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------(21) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:------------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:-------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO: Preparação do arranque do ano lectivo 2011/2012.----------------Deu ainda conhecimento do agendamento de duas reuniões para o
próximo dia 06 de Setembro uma sobre o PCHI na Segurança Social de
Santarém e outra sobre a Plataforma e@educa na CIMLT.------------------------------JOAQUIM JOSÉ GARRIDO: ---------------------------------------------------------------FALTA DE MÉDICOS NO DISTRITO DE SANTARÉM: Mostrou
documento “Pergunta” efectuado pelo grupo de deputados do PSD à
Senhora Presidente da República colocando algumas questões relativamente
a este assunto, tendo lamentado que a situação do concelho da Chamusca
não fosse focado como prioritária. ---------------------------------------------------------------PAULO JORGE QUEIMADO:-------------------------------------------------------------CULTURA: Informou que esteve presente na Festa de Nossa Senhora
dos Remédios em Vale de Cavalos.------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:-----------------------------------------O Munícipe Eng.º Luís Falcão veio a esta reunião solicitar que se
proceda à resolução do assunto relativo a terreno cedido ao Município mas
sobre o qual ainda se encontra a pagar IMI.--------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezassete horas, 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. --------------------------------------------------------------------------------------17
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O Presidente da Câmara
Sérgio Morais da Conceição Carrinho
O Técnico Superior,
Cristina Isabel Pires Queimado
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