(R: 12.09.2011)

ACTA N.º 37/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011.---------------Aos doze 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 – Previamente distribuído pelo
Executivo o texto da acta da reunião anterior, bem como da Acta 35/2011
que foram aprovadas pelos elementos presentes.------------------------------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA / RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – EM
09.09.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 138.867,96€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 94.955,21€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 43.912,75€;
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)

–

PROJECTO

DE

RESOLUÇÃO

SOBRE

A

REFORMA

ADMINISTRATIVA:---------------------------------------------------------------------------------Presente o teor do Projecto de Resolução do Conselho de Ministros
sobre a Reforma Administrativa.------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou por unanimidade, aguardar a publicação das
normas respectivas e acompanhar o assunto com todos os intervenientes.----------(02) – EDUCAÇÃO: CARTA EDUCATIVA - INFORMAÇÃO /
PROPOSTA:-------------------------------------------------------------------------------------------Presente uma Informação/Proposta subscrita pelo Sr. Vereador João
Lourenço, datada de 19.08.2011, propondo “a revisão/actualização da
“CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DA CHAMUSCA” dado que a mesma
já data de Março de 2006”.------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, considerar o assunto
de interesse e colocar este assunto junto da CIMLT para aferir
procedimentos.-----------------------------------------------------------------------------------------(03) – PROPOSTAS DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E
CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO: -------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, aprovar o teor das
Propostas de Protocolos documentos que, por muito extensos se dão por
inteiramente transcritos nesta Acta para todos os efeitos e remetê-las para a
Assembleia Municipal: ------------------------------------------------------------------------------a) – EDIFICIO DO MERCADO DA CARREGUEIRA – a celebrar com a
JUNTA DE FREGUESIA DE CARREGUEIRA;-----------------------------------------------b) – CENTRO COMUNITÁRIO ASSOCIATIVO DA CARREGUEIRA – a
celebrar com a JUNTA DE FREGUESIA DE CARREGUEIRA;--------------------------c) – LOJA N.º9 NO EDIFICIO DO MERCADO MUNICIPAL – a celebrar
com a ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE SANTO EUSTÁQUIO.-------------2
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------(04) – EMPREGO SOCIAL - PROPOSTAS DE PROTOCOLOS DE
COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: --------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, aprovar o teor das
Propostas de Protocolos a celebrar com o CENTRO DE ACOLHIMENTO
SOCIAL DO CHOUTO, documentos que por muito extensos se dão por
inteiramente transcritos nesta Acta para todos os efeitos e remetê-las para a
Assembleia Municipal: -----------------------------------------------------------------------------a) – PESSOAL DE APOIO À ESCOLA DO 1.º CICLO DO CHOUTO
(uma funcionária em regime de tempo inteiro de 08.09.2011 a 15.07.2012);-------b) – PESSOAL DE APOIO AO JARDIM DE INFÂNCIA DO CHOUTO
(uma funcionária em regime de tempo inteiro de 08.09.2011 a 15.07.2012);-------c) – EDUCAÇÃO – REFEIÇÕES ESCOLARES (uma funcionária em
regime parcial de 08.09.2011 a 15.07.2012);-------------------------------------------------(05) - DEP. TÉCNICO - CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE
ACTIVIDADE PECURÁRIA DE 150 CABRAS EM REGIME EXTENSIVO CASAL DO ZEBRO - PARREIRA:---------------------------------------------------------------Presente o requerimento registado no livro respectivo sob o n.º 465 de
JOSÉ ANTÓNIO GUARDIANO CASTELO em 18.08.2011, residente na Rua
das Moreiras, n.º44, Fazendas de Almeirim, solicitando pedido de informação
prévia relativamente à localização de actividade pecuária de 150 cabras em
regime extensivo no prédio denominado Casal do Zebro sito na freguesia
de Parreira, instruído com uma informação Técnica, datada de 05.09.2011 a
qual conclui "... Pelo que nos parece nada haver a opor ".-------------------------------A Câmara apreciou e tendo em conta o interesse para o Concelho do
pretendido, deliberou, por unanimidade e em minuta para efeitos imediatos,
emitir parecer favorável à localização da exploração solicitada, dado
tratar-se de regime extensivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
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-----(06) - DEP. TÉCNICO – CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE –
PARREIRA / CERTIDÃO / RATIFICAÇÃO:---------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o teor da Certidão
emitida a CLAÚDIA ALCAÇARENHO, emitindo parecer favorável à
constituição de compropriedade do prédio rústico, sito na Parreira, inscrito na
matriz cadastral sob o artigo 53 da secção I, omisso na Conservatória do
Registo Predial de Chamusca, proporção 53/100 a Jacinta Rosa Lopes e
47/100 adjudicado a Maria Custódia da Rosa Lopes; - Prédio rústico, sito na
Parreira, inscrito na matriz sob o artigo 112, da secção I, omisso na
Conservatória do Registo Predial de Chamusca, na proporção de 17/100
para Jacinta Rosa Lopes e 83/100 para Maria Custódia da Rosa Lopes; Prédio rústico, sito no Casal da Parreira, inscrito na matriz sob o artigo 156,
da secção I, omisso na Conservatória do Registo Predial de Chamusca,
na proporção de ½ para Jacinta Rosa Lopes e ½ para Maria Custódia da
Rosa Lopes”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos para conhecimento---------------------------------(07) – ORÇAMENTO DE ESTADO 2012 – REUNIÕES COM O
GOVERNO:--------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor da Circular n.º 130/2011-FD da
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES, registada no
livro respectivo sob o número 11284 em 08 do corrente, sobre o assunto em
epígrafe.------------------------------------------------------------------------------------------------(08) – SAÚDE NO DISTRITO DE SANTARÉM: DEPUTADOS DO PSD
POR SANTARÉM QUESTIONAM MINISTÉRIO DA SAÚDE SOBRE FALTA
DE MÉDICOS: ---------------------------------------------------------------------------------------Presente Pergunta elaborada por Deputados do PSD da Assembleia da
República sobre o assunto em epígrafe. A Câmara tomou conhecimento e
considerou o assunto de elevada importância, ficando o Executivo
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responsável pela recolha de documentação para apresentar na próxima
reunião para tomada de posição adequada.--------------------------------------------------(09) - COMISSÃO TEMÁTICA DO TURISMO E LAZER DA LEZÍRIA
DO TEJO – CAPACIDADE DE ALOJAMENTO DO CONCELHO: -------------------Ofício da CIMLT – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO
TEJO, registado no livro respectivo sob o número 10912 em 31.08.2011,
remetendo, “para efeitos de revisão de PDM, anexando a acta da reunião de
29 de Agosto e tabela de atribuição da capacidade de alojamento definidas
pela Comissão Temática do Turismo e Lazer”. A Câmara tomou
conhecimento e remeterá documento para a Equipa que está a proceder à
elaboração o Processo de Revisão do Plano Director Municipal da
Chamusca.---------------------------------------------------------------------------------------------(10) – QUERCUS E ÁGUAS DO RIBATEJO APOSTAM NAS
“ESCOLAS AMIGAS DO AMBIENTE” – MINIMIZAR O DESPERDÍCIO DA
AGUA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- Email da AR- Águas do Ribatejo apresentando a Campanha “Escolas
Amigas do Ambiente” contra o desperdício de água que irá envolver todas as
escolas dos sete concelhos que integram a AR. A Câmara tomou
conhecimento e considerando o assunto de interesse, irá apoiar a execução
prática do projecto.----------------------------------------------------------------------------------(11) – UNIDADE DE SECAGEM DA AGROMAIS EM RIACHOS COMUNICADO DA AGROTEJO:---------------------------------------------------------------Email da AGROTEJO, registado no livro respectivo sob o número 11166,
de 07.09.2011, anexando o comunicado relativo à unidade de Secagem da
Agromais em Riachos. A Câmara tomou conhecimento e continuará a
acompanhar o assunto que considera de interesse tendo em conta os
interesses dos agricultores do Concelho e da Região.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
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------(12) - POVT – EIXO III – PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS:
EMITINDO

PARECER

FAVORÁVEL

DO

FINANCIAMENTO

DA

CANDIDATURA: ------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do ofício da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CHAMUSCA sobre o
assunto em epígrafe e manifestou satisfação e continuará a dar o apoio que
for possível.-------------------------------------------------------------------------------------------(13) – REÍNICIO DE ACTIVIDADES DA SOCIEDADE RECREATIVA
ARRIPIADENSE – PEDIDO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE: -------A Câmara tomou conhecimento de Carta da SOCIEDADE RECREATIVA
ARRIPIADENSE e tendo em conta os indícios de revitalização do
equipamento irá agendar reunião com a Direcção da Sociedade.---------------------(14) - EDUCAÇÃO – ANO ESCOLAR 2011/2012: ----------------------------------Sobre este assunto foi presente a seguinte documentação:-----------------------------a) – Informação do Sr. Vereador João Lourenço sobre Horário das
Actividades Extra curriculares (AECS); -------------------------------------------------------------b) – Fichas de Auto-Controle de Gasto – electricidade por
estabelecimento de Ensino;---------------------------------------------------------------------------c) – Fichas de Auto-Controle de Gastos – Consumo de Agua por
estabelecimento de ensino;----------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento continuará a acompanhar este assunto.-------(15) – CENTRO DE APOIO SOCIAL DA CARREGUEIRA - ALMOÇO
DE CONVÍVIO E DE TRABALHO (01.10.2011) – CONVITE:--------------------------A Câmara tomou conhecimento do convite e irá participar no almoço
convívio e de trabalho que terá lugar no próximo dia

01.10.2011 nas

instalações do CASC.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
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------(16) – MEMORANDO DE INTENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE
PARQUE AQUÁTICO / CONCELHO DA CHAMUSCA:----------------------------------Acompanhado da Memória Descritiva para a construção de um Parque
Aquático e Aventura no concelho da Chamusca pela Empresa CARIBEEAN
D’LUX, foi presente a seguinte Informação subscrita pelo Senhor Presidente,
datada de 05 de Setembro de 2011: “Reuni no passado dia 31/08/2011 com
o Sr. Nuno Amorim na qualidade de Administrador da empresa, que se
apresentou com a Arq.a Elaine Hernández, para fazer a entrega e explicação
de um memo-rando de intenção para construção de um Parque Aquático no
concelho da Chamusca. O promotor explicou as razões que o levavam a ter
interesse na instalação de um equipamento deste tipo no concelho da
Chamusca, que referiu serem principalmente a localização central no país, a
proximidade ao Rio Tejo, a inexistência de equipamentos deste tipo, a
proximidade a concelhos muito populosos e sobretudo a existência de muito
território que pode permitir a expansão faseada do projecto. Este projecto
prevê a construção de instalações de apoio ao parque Aquático,
nomeadamente: parque de campismo, construção de bungalows, parque de
caravanas e outras valências que irão sendo construídas de forma faseada.
O promotor referiu necessitar de cerca de 6 ou 7 hectares, desejando que
seja a Câmara Municipal a proprietária do terreno, que fará a cedência do
espaço através de contrato de aluguer de longa duração. O proponente
deixou documento para apreciação da Câmara Municipal de Chamusca, que
junto à presente informação.”.--------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, manifestar interesse no projecto
por o mesmo se conter na estratégia de desenvolvimento do Concelho, pelo
que vai ser proposto aos promotores o agendamento de reunião de trabalho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
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------(17) – COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE 8 DE
SETEMBRO DE 2011:-----------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do Documento supra referenciado.-------------(18) – CONTABILIDADE: CONTROLO ORÇAMENTAL / AGOSTO
2011: --------------------------------------------------------------------------------------------------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 Agosto findo, documento que, por muito extenso se dá
por inteiramente transcrito nesta Acta para todos os efeitos.----------------------------(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 02 a 08 de Setembro do ano corrente, na importância global
de 15.346,77€ (quinze mil e trezentos e quarenta e seis euros e setenta e
sete 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 06.09: Almoço com Eng.º Manuel Simões da ECODEAL.---------------------Dia 07.09: Esteve presente na reunião da Assembleia Distrital da
Nazaré.-------------------------------------------------------------------------------------------------Dia 08.09: Esteve presente na reunião com a Associação de
Bombeiros.---------------------------------------------------------------------------------------------Dia 10.09: Esteve presente na abertura da Feira Alpiagra.-------------------8
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------FÉRIAS: Informou que vai gozar um curto período de férias nos
próximos dias 14,15 e 16.--------------------------------------------------------------------------(21) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:------------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:-------------------------------------------------------------Deu conhecimento dos contactos, reuniões e acções em que participou
no período compreendido entre a última e a presente reunião, referindo,
nomeadamente: Dia 06/09: Formação no âmbito de aplicação e@educa, na
CIMLT. Pelas 14h00 no Programa PCHI – conforto Habitacional para
pessoas idosas. Dias 9,10 e 11.09: Festa popular na Sociedade Recrativa
Ulmense. Dia 10.09: XXXI Festival de Folclore / Parreira. Durante a semana
ocorreram diversas acções para inicio das aulas.-------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: -------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezoito horas e quinze 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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