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ACTA N.º 42/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAMUSCA
REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2011.-------------------------------------------Aos dezassete dias do mês de Outubro 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 e Paulo Jorge Mira
Lucas Cegonho Queimado, comigo, Cristina Isabel Pires Queimado, Técnica
Superior que secretariei, não comparecendo o Senhor Vereador João Manuel
Duarte Lourenço por se encontrar de gozo de curto período de férias,
considerando-se justificada a respectiva falta.------------------------------------------------Verificando-se quórum, o Senhor Presidente, declarou aberta a reunião,
eram dezassete horas e vinte 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
14.10.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 637.417,40€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:
589.968,07€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 47.449,33€; DOCUMENTOS:
50.544,80€.---------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: Entrou-se depois na ORDEM DO DIA composta dos
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seguintes pontos previamente estabelecidos: ---------------------------------------------------------------------------------Documentos para aprovação:-----------------------------------(01) - FORMAÇÃO PROFISSIONAL – ACORDO DE PARCERIA COM A
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE TORRES NOVAS – PROPOSTA DO
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL:-----------------------------------------------------Acompanhada de Proposta do Gabinete de Inserção Profissional, foi
presente a Proposta de Acordo de Parceria a celebrar com a ESCOLA
SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE TORRES NOVAS com vista à promoção de vários
cursos de formação EFA e Formações modulares certificadas, no âmbito do
POPH – Programa Operacional de Potencial Humano – Eixo 1 –
Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida, documento que por muito
extenso se dá por extenso se dá por inteiramente transcrito nesta acta para
todos os efeitos.--------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, manifestar acordo à celebração do
referido Acordo de Parceria, tendo em conta o interesse e o universo
concelhio potencialmente abrangido para a acção.-----------------------------------------(02) - CONTABILIDADE - DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2011
-

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

-------Elaborada pelo Serviço de Contabilidade, foi presente a seguinte
alteração aos Documentos Previsionais/ano económico de 2011: Vigésima
Primeira: Orçamento; Décima Nona: Grandes opções do Plano (GOP’S);
Décima Sétima: Plano Plurianual de Investimento (PPI); Décima Oitava:
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 3 votos a favor e a
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abstenção de voto do Dr. Paulo Queimado (PS), aprovar os referidos
documentos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos para Conhecimento --------------------------------(03) - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL:-------------------------A) ARVORES QUE PÕEM EM RISCO CONDIÇÕES DE SEGURANÇA /
CHAMUSCA:------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento do teor das Informações Internas n.ºs
42/2010 (Jardim João de Deus), 43/2011 (Chafariz Rua Rui Gomes da Silva),
44/2011 (Jardim Chafariz da Botica) e 45/2011 (Rua Dr. Armando Cumbre),
sobre o assunto epígrafe, acompanhadas de fotografias ilustrativas, que
foram distribuídas para análise e recolha de sugestões pelos elementos do
Executivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------B) ÁRVORES – ENTRADA NORTE DA VILA DE ULME – FIOS ELÉCTRICOS E
DE TELEFONES – CORTES DE ENERGIA E TELEFONES:-----------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor da Informação Interna n.º
46/2010, sobre o assunto epígrafe, acompanhada de fotografias ilustrativas,
que foi distribuída para análise e recolha de sugestões pelos elementos do
Executivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------(04) – TRANSPORTE DE MATÉRIAS FEITO PELA RUA DA CANICEIRA
PROVOCANDO MAUS CHEIROS:------------------------------------------------------------------Sobre este assunto foi presente a seguinte documentação: - Abaixoassinado de Grupo de Cidadãos da Caniceira reclamando dos maus cheiros
deixados no ar pelos camiões que transportam matérias por esta rua,
referindo “ Queremos que o problema seja solucionado, desde já e para
sempre. Temos direito a viver, na nossa pacata aldeia, com condições
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mínimas de salubridade, de vida e bem-estar.”; - Email da JUNTA DE
FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS, remetendo o Abaixo Assinado que expõe “
uma situação que preocupa bastante “ o Executivo; - Informação do Chefe de
Gabinete do Senhor Presidente que refere que após contacto com
“responsável técnico da empresa Terra Fértil, Lda. que confirmou a realização
da operação, que se encontra devidamente licenciada pelas entidades
competentes, tendo referido que desconhecia a situação denunciada e que
….. referiu a suspensão imediata do transporte das matérias em questão, até
que em conjunto com os proprietários dos terrenos e com a Câmara
Municipal de Chamusca, seja definida alternativa para o itinerário a seguir
pelos camiões de transporte, sem que com isso surjam problemas para a
população “.--------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e irá referenciar junto da empresa Terra
Fértil, Lda. procedimentos adequados de forma a minimizar os incómodos
para a população.-------------------------------------------------------------------------------------(05)

-

PETIÇÃO

“NÃO À

REDUÇÃO

DE AUTARQUIAS

E DE

TRABALHADORES”: --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento da Petição do SINDICATO NACIONAL
DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, sobre o assunto em
epígrafe e irá continuar a acompanhar o processo.------------------------------------------(06) – DIVULGAÇÃO DO NOVO SERVIÇO DE PEDIDO DE PASSAPORTE
ELECTRÓNICO PORTUGUÊS NOS SERVIÇOS DE REGISTO:----------------------------------A Câmara tomou conhecimento de Comunicação do INSTITUTO DOS
REGISTOS E DO NOTARIADO sobre o assunto em epígrafe, e irá remeter
documento para conhecimento das Juntas de freguesia do concelho.-----------4
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------(07) – SAÚDE – EXTENSÃO DE SAÚDE DE VALE DE CAVALOS:----------------------A Câmara tomou conhecimento, do teor do COMUNICADO DO PCP,
COMISSÃO DA FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS sobre o ponto de situação da
saúde na freguesia de Vale de Cavalos, e irá continuar a acompanhar o
assunto. Os Senhores Vereadores do PS: Sr.Joaquim Garrido teceu algumas
considerações

relativamente

a

algumas

questões

referenciadas

no

documento, sobre as quais não concorda; Dr. Paulo Queimado, apelou a que
cada uma das forças políticas fizesse o seu trabalho sem comprometer o
trabalho conjunto da câmara, das juntas e da assembleia municipal. ------------------(08) – ECO PARQUE DO RELVÃO / CARREGUEIRA – VISITA A EMPRESAS
DIA 22.10.2011: --------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do email remetido às Empresas
SOBRITAS, COMPONATURA E TERRA FÉRTIL, dando conhecimento do
agendamento de visita de trabalho a ocorrer no próximo dia 22 do corrente
mês onde participarão membros da Assembleia Municipal, Junta e
Assembleia de Freguesia de Carregueira. ------------------------------------------------------(09) – ARRENDAMENTO PARA ACTIVIDADE COMERCIAL – EDIFÍCIO
MUNICIPAL – RUA DAS ESCOLAS / CHOUTO:------------------------------------------------- Presente Fax remetido a JUNTA DE FREGUESIA DE CHOUTO, dando
conhecimento do interesse da Sra. Maria Teresa Oliveira em alugar a casa sita
na rua da escola para instalação de uma loja de venda de revistas e flores,
tendo esta Junta concordado com a iniciativa que considera de interesse para
a freguesia. A Câmara tomou conhecimento e manifestou o seu acordo ao
procedimento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
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------(10) – 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 07 a 13 Outubro do ano corrente, na importância global de
104.322,90€ (centro e quatro mil e trezentos e vinte e dois euros e noventa
cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------(11) - 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 11.10: Realizou reunião de trabalho com Eng.º Campos do NERSANT
para análise do processo Sociedade Parque Almourol – Projecto Centro de
formação Out-Door – situação a ser objecto de apreciação de processo até
final do corrente ano. Realizou igualmente reunião de trabalho com Sr. Lopes
da Costa sobre terreno em Vale de Cavalos: procedimentos.-----------------------------Dia 12.10: Recepção à AMALGA – Apresentação do conceito do Eco
Parque. Almoço e visita à RESITEJO. Reuniu com Dr. Pedro Pinto sobre ponto
de situação de processo de incineradora do SUCH.------------------------------------------Dia 13.10: Reuniu com SOGEBAT sobre processo MAXAMPOR – ponto de
situação de projecto. À tarde esteve na Reserva Agrícola para assinatura –
assinatura de processos.-----------------------------------------------------------------------------Dia 14.10: Reuniu com a Sra. Vice-Presidente da CCDRLVT, Técnicos Dra
Margarida e Dr. João Luís: Definição de procedimentos PDM e Reserva
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Ecológica – Processo Eco Parque.-----------------------------------------------------------------Dia 15.10: Esteve na Biblioteca na apresentação do livro do Dr. José
Sampaio.-------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES: CRA: Pedido de aluguer apartir de Janeiro de 2012;
NERSANT: Auditorias para áreas ambientais; Acção Social: Realojamento / T1
/ Pinheiro Grande.------------------------------------------------------------------------------------(12) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:---------------------------------PAULO JORGE QUEIMADO:------------------------------------------------------------------Aludiu ao Informan.º152/2011 referindo que existiam duas incorrecções
nos Ponto 01 e 09, tendo solicitado que futuramente fosse remetido o teor
dos Informas antes de serem publicados. O Senhor Presidente informou que
não há nenhum inconveniente e que doravante se irá proceder dessa forma.------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: ------------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezoito 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.------------O Presidente da Câmara
Sérgio Morais da Conceição Carrinho
O Técnico Superior,
Cristina Isabel Pires Queimado
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