(R: 19.09.2011)

ACTA N.º 38/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2011.----------------------Aos dezanove 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 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 vinte minutos, apresentando-se o Senhor Luís
Simões Moreira fazendo uma reclamação sobre a demora e forma como foi
feita a limpeza do esgoto na casa onde reside. Sendo a reclamação inicial
feita à empresa Águas do Ribatejo, que não deu seguimento ao caso,
acabando por ser uma equipa da Câmara Municipal a fazer os trabalhos
foras das horas normais de serviço. O Senhor Presidente da Câmara anotou
o assunto e depois de o averiguar dará a resposta. ---------------------------------------Apresentou-se, também, o Senhor Joaquim António da Silva Lucas a
entregar uns documentos, do quais a Câmara Municipal tomou conhecimento
e o Senhor Presidente assumiu ir verificar assunto.----------------------------------------Após o que se deu início à apreciação dos seguintes assuntos:------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA / RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – EM
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19.09.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 505.397,23€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 475.842,24€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 29.554,99€;
DOCUMENTOS:50.544,80€.----------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: Entrou-se depois na ORDEM DO DIA composta dos
seguintes pontos previamente estabelecidos:---------------------------------------------------------------------------Documentos para Aprovação:----------------------------------------(01) - PONTO DE SITUAÇÃO DA SAÚDE NO CONCELHO:----------------------Presente Informação do Senhor Vice-Presidente documentando o que
foi feito no sentido de averiguar e tentar minimizar os problemas nesta área. -----Analisado o teor da Informação, documento que por muito extenso se dá
por inteiramente transcritos nesta ata para os todos os efeitos, foi decidido,
por unanimidade, continuar a acompanhar o processo e recorrer junto das
entidades competentes, com bastante insistência e preocupação,
salvaguardando e preservando os interesses da população e ainda reunir de
imediato com as Juntas de Freguesia e Assembleia Municipal dada a
gravidade do assunto. ------------------------------------------------------------------------------Manifestou, ainda, o Senhor Vereador Joaquim José Garrido a sua
rejeição em aceitar estas posições da Administração Central, perante as
quais se recusa a baixar os braços, mas sim a lutar veemente por um bem
capital.---------------------------------------------------------------------------------------------------a) MAIL (RECLAMAÇÃO) DA PRESIDENT E DE JUNT A DE
FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS PARA ACES SOBRE A FALTA DE
SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA EXTENSÃO DE SAÚDE DAQUELA
FREGUESIA.------------------------------------------------------------------------------------------Tomado conhecimento do referido mail a Câmara Municipal definiu
informar a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Cavalos
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sobre os procedimentos que está a ter no sentido de minimizar o problema.--------(02) - DEPARTAMENTO TÉCNICO - PEDIDO DE LICENÇA PARA
ARBORIZAÇÃO COM EUCALIPTO POR ANA ZÉLIA DUARTE CORREIA
MAIA - PROPRIEDADE JUNQUINHO - FREGUESIA DE CHOUTO.-----------------Presente o requerimento registado no livro respetivo sob o número 758
de 05.09.2011, em que Ana Zélia Duarte Correia Maia, residente no Casal do
Geraldo - Chouto, solicita "Licença" para proceder à rearborização com
eucaliptos numa área de 0,63ha, no seu prédio denominado "Junquinho", sito
na freguesia de Chouto e concelho de Chamusca.-----------------------------------------Instrui este Processo a Informação da Técnica do GTF nº 146/HP, de
13/09/2011, 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 pela seguinte
classe de espaço: - Reserva Agrícola Nacional (RAN).------------------------------------O Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de Março refere no seu artigo 23º:-------------"1- As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as
quais seja necessária concessão, aprovação, licença, autorização
administrativa ou comunicação prévia estão sujeitas a parecer prévio
vinculativo das respetivas entidades regionais da RAN, a emitir no prazo de
25 dias."-------------------------------------------------------------------------------------------------Analisando o ortofotomapa, que data de 2007, a área de intervenção não
está ocupada com eucalipto (ver mapa anexo). ---------------------------------------------No Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI)
do município de Chamusca, não existe nenhuma condicionante a referir. ------
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------Face ao atrás disposto, a pretensão da requerente está condicionada ao
parecer da RAN."------------------------------------------------------------------------------------A Câmara considerou e deliberou, por unanimidade, aprovar o
pedido tendo em conta o interesse para o concelho.----------------------------------(03) - DEPARTAMENTO TÉCNICO - PEDIDO DE PARECER PARA
REFLORESTAÇÃO COM EUCALIPTO ARBORIZAÇÃO COM EUCALIPTO
POR ALTRI FLOREST AL - PROPRIEDADE VALE DA LAMA 5 FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS.-------------------------------------------------------Presente o requerimento registado no livro respetivo sob o número 733
de 25.08.2011, em que a ALTRI FLORESTAL, com escritório em Constância,
solicita "Parecer" para proceder a ações de mobilização do solo, para a
reflorestação com eucalipto numa área com cerca de 40,8ha na propriedade
Vale da Lama 5, na freguesia de Vale de Cavalos e da qual é gestora.---------------Instrui este Processo a Informação da Técnica do GTF nº 144/HP, de
13/09/2011, 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 pela seguinte
classe de espaço: 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 (pequena parcela); - Reserva Ecológica Nacional (REN)
(pequena parcela); - 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."-------------------------------------------------------------------------------------4
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------"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." ---------------------------------------------A deliberação da Comissão Nacional da Reserva Ecológica, tomada
em reunião em 24 de Junho de 1998, refere que:-------------------------------------------"1 - As Câmaras Municipais podem licenciar florestações e/ou
reflorestações em área até 50ha, desde que não incluídas na REN..."----------------O decreto-lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, que estabelece o novo
regime jurídico da REN, refere no seu Artigo 20º:------------------------------------------"1 - Nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as acções de
iniciativa pública ou privada que se traduzam em:------------------------------------------(...) e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo (...) operações
correntes de condução e exploração dos espaços florestais."---------------------------Refere ainda o mesmo artigo que as acções de florestação e
reflorestação em zonas de REN (anexo II - referente ao artigo 20º), estão
sujeitas à realização de uma mera comunicação prévia à CCDR.----------------------Na área classificada como Outras Áreas Florestais não existem
condicionalismos a referir. ------------------------------------------------------------------Analisando o ortofotomapa, que data de 2007, a área de intervenção está
ocupada com povoamento de eucalipto (ver mapa anexo). ------------------------------No Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI)
do município de Chamusca, não existem condicionantes a referir. --------------------Face ao atrás disposto, a requerente deverá salvaguardar a pequena
parcela de Montado de Sobro e solicitar parecer à CCDR para a área de
REN. Na restante área propõe-se autorizar a pretensão."--------------------------------A Câmara considerou e deliberou, por unanimidade, aprovar o
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pedido de parecer tendo em conta as condicionantes referidas na
informação técnica e o interesse para o concelho.-------------------------------- - - - - -( 0 4 ) - EDUCAÇ ÃO - PRO T O CO L O S DE CO L ABO R AÇ ÃO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO
DO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO
ENSINO PRÉ-ESCOLAR DE:--------------------------------------------------------------------a) Arripiado, Pinheiro Grande e Carregueira - Município de
Chamusca e Centro de Apoio Social da Carregueira.----------------------------------b) Chamusca - Município de Chamusca e Santa Casa da
Misericórdia da Chamusca.---------------------------------------------------------------------c) Chouto - Município de Chamusca e Centro de Acolhimento Social
do Chouto.--------------------------------------------------------------------------------------------d) Parreira - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social da
Parreira.------------------------------------------------------------------------------------------------e) Semideiro - Município de Chamusca e Comissão de Pais do
Jardim de Infância e da Escola do 1º Ciclo do Semideiro. ---------------------------f) Ulme - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social de Ulme
- Casulme.---------------------------------------------------------------------------------------------g) Vale de Cavalos - Município de Chamusca e Centro de Apoio
Social de Vale de Cavalos - "O Aconchego". ---------------------------------------- - - - - - 0 5 - E D U C AÇ ÃO - P R O T O C O L O S D E C O L AB O R AÇ ÃO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO
DO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO
1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE:-----------------------------------------------------------a) Carregueira e Pinheiro Grande - Município de Chamusca e Centro
de Apoio Social da Carregueira.---------------------------------------------------------6
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------b) Chamusca - Município de Chamusca e Santa Casa da
Misericórdia da Chamusca.---------------------------------------------------------------------c) Chouto - Município de Chamusca e Centro de Acolhimento Social
do Chouto.--------------------------------------------------------------------------------------------d) Parreira - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social da
Parreira.------------------------------------------------------------------------------------------------e) Semideiro - Município de Chamusca e Comissão de Pais do
Jardim de Infância e da Escola do 1º Ciclo do Semideiro.---------------------------f) Ulme - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social de Ulme
- Casulme.---------------------------------------------------------------------------------------------g)Vale de Cavalos - Município de Chamusca e Centro de Apoio
Social de Vale de Cavalos - "O Aconchego". --------------------------------------------06 - EDUCAÇÃO - PROTOCOLOS DE PARCERIA - PROGRAMA DE
GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES
AOS ALUNOS DO 4º ANO DA ESCOLA CICLO DA CHAMUSCA MUNICÍPIO DE CHAMUSCA / AVEJICC / ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA
ESCOLA E JARDINS DE INFÂNCIA DE CHAMUSCA.----------------------------------Os supracitados protocolos foram aprovados por unanimidade e
decidido remetê-los à Assembleia Municipal para Ratificação.-------------------Nestes pontos foram contudo reveladas algumas preocupações sobre
verbas por receber tendo em conta a dificuldades de tesouraria.-----------------------(07) - Contabilidade : Documentos Previsionais - Alteração
Orçamental (Nº 19).--------------------------------------------------------------------------- - - - - Tratando-se apenas de uma operação meramente técnica, a visada
alteração não levantou objeções e foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
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---------------------------Documentos para Conhecimento---------------------------------(08) - Grupo Parlamentar do PCP - Mail de requerimento de pedido
de audição sobre a empresa CTT ao Presidente da Comissão de
Economia e Obras Públicas - Tomado conhecimento e definido
acompanhar o assunto com atenção, tendo em conta os interesses da
população.---------------------------------------------------------------------------------------------(09) - Grupo Parlamentar do PCP - Mail enviando Intervenção, no
Plenário da Assembleia da República, sobre tributação de publicidade
j u n t o à s e s t r a d a s n a c i o n a i s - T o ma d o c o n h e ci me n t o e d a r
acompanhamento atento ao assunto.-----------------------------------------------------------(10) - CIMLT - Mail de Convocatória - Conselho Executivo da
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo - Tomado conhecimento e
decidido manter o acompanhamento do assunto.-------------------------------------------(11) - CIMLT - Mail sobre poupança de mais de um milhão de euros
em seguros para os municípios associados - A Câmara Municipal tomou
conhecimento e mostrou o seu regozijo.-------------------------------------------------------(12) - Águas do Ribatejo - Ofício informando do início das obras de
empreitada de execução do equipamento e arranjos exteriores dos
furos de captação de Erra, Branca, Frade de Cima, Carregueira,
Semideiro e Rebocho -Tomado conhecimento e decidido continuar a seguir
o assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------(13) - Informação da Câmara Municipal - Monitorização de trabalho
extraordinário - Tomado conhecimento, definido dar continuidade à
apresentação mensal dos mapas e por sugestão do Senhor Vereador do PS,
Joaquim José Garrido, apresentar no final do ano as percentagens em
relação ao ano anterior .----------------------------------------------------------------------8
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------(14) - Informação - Organismos a extinguir ou fundir - Tomado
conhecimento e demonstrada preocupação por haver assuntos pendentes
nalguns desses Organismos.---------------------------------------------------------------------(15) - Departamento Técnico - Informação sobre Alteração a
delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) da Chamusca:
CIVTRHI - Presente Informação nº 143/MF de 08/09/2011: " Tendo por base
o processo de suspensão do PDM de Chamusca para a área do Centro
Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares Industriais
(CIVTRHI) publicado pelo Aviso nº 18069/2009 de 14/010/2009 e rectificado
pela Declaração de Rectificação nº 2940/2009 de 30/11/2009 e, dada a
urgência da resolução da condicionante do Ordenamento (uma vez que o
espaço onde se vai implantar o CIVTRHI está classificado na Carta de
Ordenamento do PDM como “Espaços Naturais e Culturais”, classificado
como REN, área de máxima infiltração), apresentou-se para apreciação da
CCDR-LVT e posteriormente da Comissão Nacional Reserva Ecológica
Nacional, a proposta de alteração da delimitação da Reserva Ecológica
Nacional (REN) nesse mesmo espaço." Tomado conhecimento, aprovado o
assunto e determinado o seu acompanhamento.--------------------------------------------(16) - Departamento Técnico - Informação sobre solicitação do Engª
Luís Falcão - situação de nome da rua na parte de trás do Centro de Dia
da Chamusca que liga com a Rua da Chã ( Rua do Falcão) - Tomado
conhecimento e demonstrado acordo por unanimidade.----------------------------------(17) - Contabilidade : - Realização de despesa (posição dos
compromissos: 09 a 15/09) - Tomado conhecimento.------------------------------------(18) - INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE:--------------------------
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------O Senhor Presidente deu conhecimento de algumas ocorrências,
nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------------------Pequeno incêndio, sem consequências e de imediato extinto na
empresa ECODEAL; - Arranque do projeto SUCH (microondas); - Obras num
telheiro da RESITEJO. ----------------------------------------------------------------------------Informou ainda sobre o pedido da Junta de Freguesia de Carregueira de
cedência de terreno, junto da Mãe D'Água para a realização de uma vacada,
o qual foi concedido; da reunião de trabalho agendada com o PROVERE e
da visita às ETAR'S no dia 24 do corrente.----------------------------------------------------(19) - INTERVENÇÃO DO SENHOR VICE - PRESIDENTE:----------------------Informou da sua presença na apresentação de espetáculo de teatro em
Ulme, no dia 17 e na Gala OTL no domingo dia 18. Acrescentou ainda ter
agendado para o dia 28/09 uma reunião com o Parque Aventura e das
atividades de encerramento das "Poesias de Cá" , na Biblioteca Municipal de
23 a 25 do corrente mês.----------------------------------------------------------------------------(23) - INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES:----------------------JOÃO MANUEL LOURENÇO:-------------------------------------------------------------Deu conhecimento de algumas ações e reuniões em que participou: Dia
15/09: pelas 14h30m, reunião na CPCJCC; : Dia 17/09: pelas 21h
apresentação de teatro em Ulme; : Dia 18/09: pelas 16h Gala OTL / Junta de
Freguesia de Chamusca no Cine Teatro da Chamusca. Informou, ainda, que
durante a semana decorreram diversas reuniões com pais, escolas e
comissões de pais sobre início do ano letivo 2011/2012 e de que na próxima
semana sucederão mais reuniões neste âmbito. -------------------------------------------DR. PAULO QUEIMADO:-------------------------------------------------------------------Informou a sua presença no Teatro em Ulme e na Gala OTL.---------------10
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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 dezasseis minutos, da qual,
para constar, se lavrou a presente acta que, depois de ser considerada
a p ro v a da , vai ser a ssi n ad a pel o Senh o r Pr e sid e n te e p or mi m
_____________________________ 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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