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ACTA N.º 46/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAMUSCA
REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2011.----------------------------------------Aos catorze dias do mês de Novembro 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 dez 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
11.11.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 156.338,98€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:
127.609,24€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 28.729,74€; 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) - SAÚDE / PONTO DE SITUAÇÃO NO CONCELHO:--------------------------------A) - COMISSÃO PARA A REAVALIAÇÃO DA REDE NACIONAL DE
EMERGÊNCIA E URGÊNCIA:------------------------------------------------------------------------Presente email do MINISTÉRIO DA SAÚDE, registado no livro respectivo
sob o número 13782 em 08/11/20011, remetendo documento elaborado
pelo Presidente da

Comissão para a Reavaliação da Rede Nacional de

Emergência e Urgência, dando a conhecer a função da referida Comissão, e
solicitam resposta às seguintes questões: “1) Em que aspectos deverá a
actual resposta de emergência pré-hospitalar e da rede de urgências ser
melhorada e através de que medidas? 2) Que objectivos, áreas e medidas
acha que deverão estar contemplados numa estratégica de desenvolvimento
da resposta de emergência pré-hospitalar e da rede de urgência a médio /
longo prazo? 3) Outros aspectos que considere relevantes esta comissão
considerar, no âmbito dos seus objectivos.” para análise e resposta até ao
próximo dia 20 de Novembro de 2011.---------------------------------------------------------A Câmara apreciou e considerando o interesse do documento, bem como
o interesse para o concelho da defesa dos interesses da população de forma a
reafirmar as dificuldades existentes deliberou por unanimidade, responder
oportunamente.----------------------------------------------------------------------------------------B) - SITUAÇÃO DA SAÚDE NO CONCELHO / PROPOSTA:-------------------------------- Presente cópia da Fax remetido à Sra. Directora do ACES DA LEZÍRIA,
em 14.11.2011, remetendo, no seguimento de reunião de trabalho no
passado dia 08.11.2011 a seguinte Proposta para análise: “Conscientes das
dificuldades actuais, as autarquias através dos seus representantes na Câmara
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Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, apresentam uma
proposta de parceria, para de forma provisória e transitória, se atenuarem as
dificuldades causadas por esta fase da reorganização de serviços às
populações mais vulneráveis do concelho da chamusca. 1.As extensões de
saúde do Chouto, Ulme e Vale de Cavalos deverão manter-se em
funcionamento, pelo menos um dia por semana, até a U.S.F. estar em pleno
funcionamento com todos os recursos técnicos e humanos previstos.
1.1.Possibilidade dos utentes destas localidades em poderem aceder em
condições normais aos seus médicos de família sedeados na Parreira e
Chamusca, durante pelo menos nos restantes quatro dias úteis da semana
(Chouto) e pelo menos nos restantes três dias úteis da semana (Ulme e Vale
de Cavalos). 1.2. Possibilidade de tornar resolúvel na área da enfermagem, os
tratamentos (pensos) três vezes por semana. 2.No âmbito da parceria
proposta,

as

autarquias

disponibilizam-se

para

apoiar

as

equipas

constituídas por médico, enfermeiro, assistentes técnicos e/ou operacionais.
2.1. A Junta de Freguesia do Chouto assegura o transporte da equipa entre
Parreira/Chouto e Chouto/Parreira à 3a feira para um funcionamento da
extensão das 9h00 às 17h00. 2.2. A Junta de Freguesia de Ulme assegura o
transporte da equipa entre Chamusca/Ulme e Ulme/Chamusca à 5a feira para
um funcionamento da extensão das 9h00 às 17h00. 2.3. A Junta de Freguesia
de Vale de Cavalos assegura o transporte da equipa entre Chamusca / Vale de
Cavalos e Vale de Cavalos/Chamusca à 3a feira para um funcionamento da
extensão das 9h00 às 17h00. 3. As juntas de freguesia estão ainda disponíveis,
caso necessário, para apoiar a limpeza nas extensões, desde que haja da parte
do ACES a realização da adequada e indispensável formação das unidades de
pessoal a disponibilizar pelas autarquias, para além das juntas envolvidas
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(Chouto, Ulme e Vale de Cavalos) também a Junta de Freguesia da Parreira se
disponibiliza no mesmo sentido. 4.A Câmara Municipal da Chamusca
assegurará o pagamento de água, electricidade e com outras despesas de
funcionamento (a clarificar) que o ACES possa suportar nas referidas
extensões. 4.1.No caso de Ulme e Vale de Cavalos a acção será directa, tendo
em conta que os edifícios são património municipal. 4.2.No caso do Chouto a
acção será indirecta, através de protocolo entre o Município e a junta de
freguesia, tendo em conta que o edifício é propriedade da junta de
freguesia.”.----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, manifestar acordo ao
documento remetido (Proposta), tendo em conta que o documento
representa os resultados da reunião de trabalho ocorrida no dia 08.11 no
ACES.-----------------------------------------------------------------------------------------------------C) - REABERTURA DAS EXTENSÕES DE SAÚDE CHOUTO, ULME E VALE DE
CAVALOS: ----------------------------------------------------------------------------------------------Presente email da UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR – CENTRO DE SAÚDE DE
CHAMUSCA, registado no livro respectivo sob o número 13980 em
11/11/2011, informando que uma equipa formada por 1 médico, 1
enfermeiro, 1 assistente técnico e 1 assistente operacional irá prestar funções
nas Extensões de Vale de Cavalos, Ulme e Chouto, uma vez por semana,
“desde que sejam asseguradas pela Autarquia as condições logísticas desse
funcionamento, nomeadamente o transporte desse pessoal, o pagamento da
água, da electricidade como outras despesas de funcionamento que o ACES
possa suportar nas referidas Extensões, após a obtenção da concordância da
Direcção do ACES da Lezíria”.-----------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, manifestar acordo aos
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procedimentos, dado que atenuam as dificuldades da população envolvida.--------D) - COMUNICADO DA CDU: ------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do “Comunicado” da CDU, datado de
02.11.2011 sobre o encerramento das Extensões de Saúde no Concelho,
tendo os Senhores Vereadores do PS reafirmado a sua posição anteriormente
assumida na reunião da Câmara Municipal de 07.11.2011, tendo o Senhor
Vereador João Lourenço tecido algumas apreciações sobre o documento.-----------(02) – PRÉ-AVISO DE GREVE GERAL (24.11.2011): ------------------------------------Presentes os ofícios do STAL - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL e SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE ENTIDADES COM FINS PÚBLICOS,
registados no livro respectivo sob os números 14035 e 14004 respectivamente em 14.11.2011, comunicando uma Greve Geral para o dia 24.11.2011
das 0h00 às 24h00, abrangendo todos os trabalhadores independentemente
do vinculo, cargo ou função, do sector público, sindicalizados ou não
sindicalizados.-----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, acompanhar o assunto com
atenção.-------------------------------------------------------------------------------------------------(03) – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
CHAMUSCA / PROTOCOLOS: ---------------------------------------------------------------------A) PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO
PERMANENTE: ----------------------------------------------------------------------------------------Presente o teor do Protocolo a celebrar com a ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CHAMUSCA e AUTORIDADE
NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL, com vista a regular as condições de
contratação e manutenção pela AHB Chamusca de elementos que integrarão
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as Equipas de Intervenção Permanente, constituída por 5 elementos o qual
vigorará por um período de 3 anos, com um custo previsível anual de cerca de
68.000,00€, documento que por muito extenso se dá por inteiramente
transcrito nesta Acta para todos os efeitos.----------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, aprovar o referido
Protocolo e remetê-lo para Assembleia Municipal.------------------------------------------B) DECIF- 2011 / ECIN’S + ELAC – ÉPOCA DE FOGOS FLORESTAIS: -----------------Presente o teor do Protocolo a celebrar com a ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CHAMUSCA e AUTORIDADE
NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL, com vista a apoiar ao funcionamento do
DECIF – 2011/ ECIN´S+ELAC no período de época de fogos florestais de Junho
a Outubro, documento que por muito extenso se dá por inteiramente
transcrito nesta Acta para todos os efeitos.----------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, aprovar o referido
Protocolo e remetê-lo para Assembleia Municipal.------------------------------------------(04) – EDUCAÇÃO – EMPREGO SOCIAL – ADENDAS A PROTOCOLOS DE
COLABORAÇÃO / CÁLCULOS MENSAIS:--------------------------------------------------------Acompanhado duma informação do Sr. Vereador JOÃO LOURENÇO,
referindo “Devido a alteração das contribuições para a Segurança Social por
parte da entidade patronal, que irão ser em 2012 de 20,4%, e as alterações na
comparticipação por parte do IEFP, há necessidade de actualizar o protocolo
já celebrado, pelo que se anexa a respectiva rectificação: 1 Protocolos a
tempo inteiro com o Centro de Acolhimento Social de Ulme”, a qual se anexa
e se dá por inteiramente transcrita nesta Acta para todos os efeitos.------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, aprovar o teor da
Adenda ao referido Protocolo e remetê-la para a Assembleia Municipal. -------6
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------(05) – EMPREGO SOCIAL – MEDIDA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO /
PROTOCOLO:----------------------------------------------------------------------------------------- Presente o teor da Proposta de Protocolo a celebrar com a JUNTA DE
FREGUESIA DE CHAMUSCA, com vista à ocupação de um Beneficiário de
prestações de subsídio de desemprego, documento que, por muito extenso se
dá por inteiramente transcrito nesta Acta para todos os efeitos.-------------------------(06) - PROGRAMA SOLARH (D.L. N.º39/01, DE 09.02) - RUA DO
RELVÃO, 69 - CARREGUEIRA:----------------------------------------------------------------------Acompanhado duma Informação da Técnica Superior de Serviço Social
desta Câmara Municipal, foi presente o formulário de Candidatura ao
Programa mencionado em epígrafe, relativo ao Imóvel pertencente a JOÃO
FERREIRA PORFÍRIO, situado na Rua do Relvão, n.º69, freguesia de
Carregueira e concelho de Chamusca, que apresenta um Orçamento
descritivo das obras a efectuar no montante global de €11.902,69 (onze mil e
novecentos e dois euros e sessenta e nove cêntimos).-------------------------------------A Câmara analisou, verificando a regularidade desta Candidatura de
acordo com os normativos do Decreto-Lei n.º 39/01, de 09 de Fevereiro, pelo
que deliberou, por unanimidade e em minuta para efeitos imediatos, emitir
Parecer Favorável a este processo e APROVAR o Orçamento referenciado.---------(07) – DOUASU: FICHEIROS DIGITAIS – PORTAL DAS FINANÇAS:------------------Presente a seguinte Informação Técnica: “A entrega de modelo do IMT
nas finanças, é precedida da entrega das peças desenhadas dos respectivos
imóveis a declarar, sendo que estas peças devem ser entregues em ficheiro
digital. Esta entrega poderá ser feita pelos serviços da Câmara, via portal
electrónico, e isto a partir de Janeiro de 2012 é obrigatório. Para tal torna-se
necessário que todos os processos sejam instruídos com tais ficheiros, á
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escala, e em formato DGN ou DWG. Igualmente, para os processos mais
antigos, dever-se-á tornar, quando necessário, obrigatório a entrega de tais
ficheiros. Pelo que, para tal, deverá esta medida ser prevista em regulamento
Municipal. Até essa situação estar implementada, é necessário o Município
deliberar com carácter excepcional esta medida, para que possa ser possível a
sua aplicabilidade pelos serviços.”.---------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade e em minuta para
efeitos imediatos, actuar de forma a que sejam instalados os necessários
procedimentos para cumprimento da legislação aplicável.--------------------------------(08) – DOUASU – DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL / PEDREIRA :--------Processo pendente para apreciação em próxima reunião.--------------------------(09) - DOUASU – ACÇÕES DE ALTERAÇÃO DE COBERTO VEGETAL –
ARBORIZAÇÃO COM EUCALIPTO – VALE DA OLIVEIRA / CHOUTO:---------------------Presente o requerimento registado no livro respectivo sob o número 881
de 03.11.2011, MARIA NATÉRCIA ANDRADE COIMBRA GONÇALVES, cabeça
de casal da herança de Rui Manuel Da Silva Santos Gonçalves, solicita licença
para proceder a acções de alteração do coberto vegetal, destinadas a
arborização com eucalipto, numa área de 8.84ha, na propriedade
denominada Vale da Oliveira, sita na freguesia de Chouto e concelho de
Chamusca.----------------------------------------------------------------------------------------------Instrui este Processo a Informação da Técnica do GTF nº 177/HP, de 04
do corrente, a qual conclui: “Face ao atrás disposto, propõe-se autorizar a
pretensão da requerente na área de intervenção definida no mapa.”.-----------------A Câmara apreciou e tendo em conta a actual situação económicafinanceira florestal no Concelho, pelo que deliberou por unanimidade e em
minuta para efeitos imediatos, deferir o solicitado e emitir a respectiva
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Licença.--------------------------------------------------------------------------------------------------(10) – CONTABILIDADE – CONTROLO ORÇAMENTAL / OUTUBRO 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 Outubro findo, documento que, por muito extenso se dá
por inteiramente transcrito nesta Acta para todos os efeitos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(11) - CONTABILIDADE - DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2011
-

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

---Elaborada pelo Serviço de Contabilidade, foi presente a seguinte alteração
aos Documentos Previsionais/ano económico de 2011: Vigésima Terceira:
Orçamento; Vigésima Primeira: Grandes opções do Plano (GOP’S); Décima
Nona: Plano Plurianual de Investimento (PPI); Vigésima: 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 o voto
contra do Dr. Paulo Queimado (PS), aprovar os referidos documentos.---------------(12) – CONTABILIDADE: SITURAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA:----------------A) CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - NOVAS MEDIDAS
INTERNAS;----------------------------------------------------------------------------------------------B) MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE CUSTOS – ÁREA DOS SERVIÇOS
OPERACIONAIS;---------------------------------------------------------------------------------------C) PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO – PROPOSTA DE NOVAS MEDIDAS PARA
O ANO DE 2012----------------------------------------------------------------------------------------D) TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS – NOVAS MEDIDAS
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INTERNAS / PROPOSTA;------------------------------------------------------------------------------Distribuídos e apresentados os documentos supra mencionados pelo
Senhor Vice-Presidente, que serão apreciados em próxima reunião.-------------------------------------------Documentos para Conhecimento-----------------------------

------(13) – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL: FITA DE
TEMPO PARA SIMULACRO NA ECODEAL (DIA 22.11.2011): ----------------------------Informação do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL, dando
conta de Fita de Tempo para o Simulacro que terá lugar na ECODEAL no
próximo dia 22.11.2011. O Senhor Vereador Dr. Paulo Queimado enquanto
Técnico de Higiene e Segurança, manifestou disponibilidade para acompanhar
o simulacro. A Câmara tomou conhecimento e acompanhará o simulacro.-----------(14) – ORÇAMENTO DE ESTADO 2012 – RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS E
NEGOCIAÇÕES COM OS ÓRGÃOS DE SOBERANIA:------------------------------------------Presente documento da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
PORTUGUESES distribuído na reunião ocorrida em Vila Franca de Xira em
09.11.2011, dando conhecimento do Resultado das Diligências e das
Negociações com os Órgãos de Soberania. A Câmara tomou conhecimento e
continuará a acompanhar o assunto com atenção.------------------------------------------(15) – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
CHAMUSCA - AMPLIAÇÃO DAS ACTUAIS INSTALAÇÕES DO QUARTEL:----------------Da Associação supra referenciada foi presente oficio registado no livro
respectivo sob o número 13975 em 08.11.2011 dando conhecimento do
ponto de situação do processo referente à ampliação das actuais instalações.
A Câmara tomou conhecimento, manifestou regozijo, e irá analisar
oportunamente, pelo que continuará a acompanhar o assunto. ------------------------(16) – LAR DE IDOSOS DE VALE DE CAVALOS / CANDIDATURA: ------------10
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------Presente oficio do ACONCHEGO - CENTRO DE APOIO SOCIAL DE VALE DE
CAVALOS, informando do interesse em avançar com a Candidatura ao
Financiamento para o Lar de Idosos e lançamento de concurso para a obra. A
Câmara tomou conhecimento e irá analisar oportunamente, bem como
acompanhar o assunto.-----------------------------------------------------------------------------(17) – PEDITÓRIO DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO/2011: ----------A Câmara tomou conhecimento e manifestou satisfação pelo valor
apurado com o peditório supra referenciado que rendeu 1.470,50€, bem
como pela forma como decorreu a actividade, pelo que continuará a
colaborar na acção.-----------------------------------------------------------------------------------(18) – REGULARIZAÇÃO DA VALA DA VÁRZEA NA RUA DA VÁRZEA EM
VALE DE CAVALOS – CONTRATO DE EMPREITADA:-----------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do contrato de empreitada
realizado a 21.10.2011 com a empresa SOTALMA – Sociedade Técnica de
Construções e Obras Públicas, Lda., no montante de 157.435,00€, para a
empreitada supra referenciada.-------------------------------------------------------------------(19) – ECO PARQUE DO RELVÃO, FASE IV / CARREGUEIRA – CONTRATO
PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM AMBIPOMBAL, S.A.:---------------------------A Câmara tomou conhecimento do Contrato supra referenciado realizado
com a firma AMBIPOMBAL – Recolha de Resíduos Industriais e continuará a
acompanhar o assunto com atenção.------------------------------------------------------------(20) – DOUASU – EXPLORAÇÃO AGRO-PECUÁRIA PARA A PRODUÇÃO DE
LEITE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------A) PROCESSO DO VALE DA LAMA DA ATELA / VALE DE CAVALOS:-----------------A Câmara tomou conhecimento da seguinte Informação Técnica N.º
179/ON em 04.11.2011: “Na sequencia da solicitação da CCDRlvt, foram
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consultados os arquivos destes serviços técnicos tendo-se constatado que:
Foram constituídos dois processos de obras, um em mil novecentos e oitenta
e sete (proc.55/87), outro em mil novecentos e noventa e sete
correspondente à ampliação das instalações (proc.32/97). Destes processos
surgiram as edificações de todo o complexo sendo que entre a data dos dois
processos entrou em vigor o plano director municipal. Em dois mil e seis foi
levantada a licença de obras do processo (Licença 32/2006) o qual já havia
sido construído anteriormente a essa data, e inclusive anteriormente à
entrada em vigor do PDM. Em 2004 foi emitida uma certidão negativa
(anterior à entrada em vigor do RGEU) referente ao artº 2065 parte de
habitação. Em 2005 foram emitidas certidões negativas referentes aos artº
2057, 2063, 2064, 2066, 2056, 2055. Em 2006 foi emitida uma certidão
negativa referente ao artº 2065 parte de armazéns e actividade industrial. Em
2005 foram atribuídas autorizações de utilização referentes aos artº 2059,
2058, 2062, 2061, e 2060. Em 2011 foi atribuída a autorização de utilização
das restantes edificações do complexo a que corresponde a licença de obras
32/2006, processo 32/97.”.------------------------------------------------------------------------B) PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL:---------------------- A Câmara tomou conhecimento da seguinte Informação Técnica N.º
181/MF em 08.11.2011: “Relativamente ao projecto mencionado em epígrafe
e em resposta ao oficio enviado pela CCDRLVT, enquanto autoridade de
Avaliação de Impacte Ambiental, devo informar que: 1.Enquadramento e
análise nas disposições de uso e ocupação dos PMOT aplicáveis: Após análise
da área do projecto em relação ao Plano Director Municipal, detectou-se que
existe: a) Discrepância entre a planta de ordenamento e a planta de
condicionantes: Na planta de ordenamento do PDM está cartografado um
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limite de Espaço Urbano que compreende parcialmente os edifícios existentes
não havendo correspondência deste limite na planta de Condicionantes. A
mesma situação se verifica relativamente à omissão deste Espaço na planta
de REN Final do PDM. Mais acresce verificar que na Carta de RAN este
perímetro encontra -se demarcado. Na Carta de REN Bruta existe demarcada
uma área cujo limite coincide com o perímetro que está marcado na Carta de
Ordenamento e de RAN, embora a trama esteja incorrectamente desenhada
assumindo a classe de espaço: “Albufeiras e Áreas Envolventes”. 2. Num
acerto de cartografia determinado por incorrecção na definição de limites
físicos identificáveis no terreno: O limite de Espaço Urbano que foi definido na
planta de ordenamento não compreende a totalidade das instalações já
existentes à data da ratificação do PDM, sendo por isso necessário proceder à
sua correcção. Nesta sequência tornou-se necessário proceder a uma
correcção material ao PDM, a qual foi proposta à Câmara Municipal para
deliberação, em 07/11/2011, com decisão favorável. Na sequência do
processo de correcção material ao PDM da Chamusca, em cumprimento do
artigo 97º-A do Decreto-lei nº 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção
que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro, tornouse necessário proceder também a uma correcção da Reserva Ecológica
Nacional (REN) para uma área de 10.5 hectares, a qual vai ser enviada para a
CCDR-LVT juntamente com a proposta de correcção material.”.-------------------------(21) – 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 04 a 10 de Novembro do ano corrente, na importância global
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de 29.884,10€ (vinte e nove mil e oitocentos e oitenta e quatro euros e dez
cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------(22) - 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 08.11: Esteve presente em reunião com ACES em Almeirim sobre
ponto de situação de saúde no concelho da Chamusca.------------------------------------Dia 09.11: Esteve na reunião da ANMP em Vila Franca de Xira sobre o
Orçamento de Estado para 2012. À tarde reuniu com o Dr. Artur Barbosa
sobre ponto de situação de saúde no concelho da Chamusca .--------------------------Dia 10.11.: Ao fim da tarde, em Almeirim, esteve presente em Debate
promovido pela NERSANT sobre o Livro Verde da Reforma da Administração
Local, com a presença do Sr. Secretário de Estado da Administração Local, Dr.
Miguel Relvas.-----------------------------------------------------------------------------------------Dia 11.11: Reuniu à noite com as Juntas de Freguesia, Assembleia e
Câmara Municipal sobre ponto de situação de saúde no concelho da
Chamusca, com vista à elaboração da proposta para suprir dificuldades
temporárias.-------------------------------------------------------------------------------------------(22) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:---------------------------------FRANCISCO MANUEL MATIAS:---------------------------------------------------------------CULTURA: Esteve presente em actividade promovida pelo Grupo de
Teatro do Semideiro.---------------------------------------------------------------------------------- JOÃO MANUEL LOURENÇO:-----------------------------------------------------------------Deu conhecimento do agendamento da última semana: Dia 08.11: Pelas
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15h00, esteve presente na reunião de trabalho sobre saúde no ACES de
Lezíria. Dia 09.11: Reunião de trabalho com Dr. Artur Barbosa de coordenação
para elaboração de proposta para envio a ACES Lezíria. Dia 10.11: Reunião da
CPCJ (Alargada e Restrita). Dia 11.11: À noite este presente na reunião com os
Senhores Presidentes da AM, Juntas de Freguesia sobre a saúde. Dia 14.11:
Reunião na CIMLT, em Santarém sobre Refeições Escolares – Projecto na área
de Confecção. Deu ainda conhecimento do agendamento da próxima
semana: Dia 17.11: Acção de Controle da Diabetes promovida pelo Centro de
Saúde de Chamusca em parceria com os professores de Educação Física da
Câmara Municipal, que decorrerá no Pavilhão dos Bombeiros Voluntários.
Reunião do Conselho Geral de Educação no AVEJICC; Dia 20.11: Caminhada
promovida pela CPCJ da Chamusca – “Pelos Direitos da Criança”.--------------------------CPCJCC: Informou que a Nível Nacional é a única Comissão com todos
os processos informatizados, neste momento a comissão tem um volume de
40 processos (14 meninos e 26 meninas), considerado dentro da média sendo
que por freguesia a sua distribuição tem maior incidência nas Freguesias de
Chamusca, Carregueira e Pinheiro Grande. Informou ainda que foi agendado
para o dia 22.12.2011 a eleição da Presidência da Comissão, dado que a actual
Presidente, além de completar 6 anos de mandato, frisou que não se
pretende recandidatar.------------------------------------------------------------------------------JOAQUIM JOSÉ GARRIDO: -------------------------------------------------------------------REUNIÃO NERSANT / AUTARCAS / EMPRESAS: aludiu à reunião ocorrida
na passada quinta feira, tendo feito algumas considerações sobre algumas
declarações proferidas pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Local.
Seguindo-se troca de considerações entre os restantes elementos do
Executivo sobre este assunto.---------------------------------------------------------------15
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------PAULO JORGE QUEIMADO:------------------------------------------------------------------AGENDA: Informou que esteve presente nas seguintes actividades:
Reuniões sobre Saúde com o ACES, Actividade promovida pelo Grupo de
Teatro do Semideiro.----------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTAÇÃO PARA REUNIÕES DA CM: Solicitou que os documentos
para as reuniões ordinárias semanais da Câmara Municipal fossem entregues
com maior antecedência.----------------------------------------------------------------------------Solicitou esclarecimentos relativamente a: ------------------------------------------------------------INTERMARCHÉ / Fossa Séptica, provoca derrames para a via
pública. O Senhor Vice-Presidente informou que trata-se de um problema
interno nas instalações da empresa; -------------------------------------------------------------------------Intervenções em diversos locais da Vila (junto da Casa do Povo
e Habitação junto da Caixa de Crédito Agrícola da Chamusca). Tendo o Sr.
Presidente informado que a primeira situação trata-se de asfaltamentos e
que na segunda situação ocorre a retirada de materiais a qual foi acordada
com os herdeiros da habitação.-------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:------------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezoito horas e trinta e cinco 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
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O Técnico Superior,
Cristina Isabel Pires Queimado
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