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ACTA N.º 47/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAMUSCA
REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2011.----------------------------------------Aos vinte e um 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 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, foi a mesma aprovada pelos elementos
presentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA / RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – EM
18.11.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 570.738,89€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:
556.743,01€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 13.995,88€; 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) – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO (640.000,00€) /
CLÁUSULAS CONTRATUAIS: -----------------------------------------------------------------------Presente o oficio da CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS com a ref.ª 1503/11DBI, de 09 do corrente, remetendo a proposta de Contrato de Empréstimo
n.º0246/000635/330, documento que por muito extenso se dá por
inteiramente transcrito nesta Acta para todos os efeitos.-----------------------------------A Câmara tomou conhecimento, e deliberou por unanimidade, remeter
a referida Proposta de Contrato para aprovação da Assembleia Municipal.----------(02) - SAÚDE / PONTO DE SITUAÇÃO NO CONCELHO:-------------------------------A) – REAVALIAÇÃO DA REDE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA /
CONTRIBUTOS:----------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da deliberação tomada sobre este assunto na reunião de
14.11.2011 (Ponto 01-A)), foi apresentado pelo Sr. Vereador João Lourenço
um Documento, contendo contributos sobre o assunto em epígrafe.------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade manifestar acordo ao
teor do Documento.----------------------------------------------------------------------------------B) - SITUAÇÃO DA SAÚDE NO CONCELHO / PROPOSTA:------------------------------ Presente Fax da JUNTA DE FREGUESIA DE CHOUTO, de 16.11.2011,
registado no livro respectivo sob o número 14090 em 16 do corrente,
remetendo cópia de faxes remetidos ao ACES e Director do Centro de Saúde
de Chamusca, dando conhecimento dos procedimentos em curso para o
funcionamento da Extensão de Saúde. Sobre este o Senhor Presidente referiu
que esta Extensão de Saúde reabre amanhã o atendimento aos utentes.-------------A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, aguardar
informação referente às outras extensões de saúde.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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------(03) – IGAL: INSPECÇÃO ORDINÁRIA AO MUNICÍPIO DE CHAMUSCA –
RELATÓRIO PRINCIPAL: ----------------------------------------------------------------------------Presente Oficio da IGAL – INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
registado no livro respectivo sob o número 14103 em 16 do corrente,
remetendo, em cumprimento do despacho de Sua Excelência o Secretário de
Estado da Administração Local e da Reforma Administrativa de 2011.10.21,
cópia dos Pareceres e do Despacho sobre o Proc.140700-IO/09, relativo à
Inspecção ocorrida em Agosto de 2009.--------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, autorizar a contratação de
advogado para acompanhar o processo e remeter este processo para a
Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------(04) – PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTO DE ESTADO 2012: --------------------------Presente

email

da

ASSOCIAÇÃO

NACIONAL

DE

MUNICIPIOS

PORTUGUESES, remetendo a Resolução aprovada pelo Conselho Geral da
ANMP em reunião de 11.11.2011, relativa à Proposta de Lei do Orçamento de
Estado para 2012.-------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, manifestar concordância ao
documento.--------------------------------------------------------------------------------------------(05) – SRU: CONTRATO DE PROGRAMA E DE GESTÃO PARA 2012: -------------- Presente oficio da LT – SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EM,
registado sob o número 14374 em 21.11.2011, remetendo em anexo a
Minuta do Contrato Programa e de Gestão de 2012, documento que por
muito extenso se dá por inteiramente transcrito nesta Acta para todos os
efeitos.---------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e tendo em conta que se irá manter os procedimentos
já acordados anteriormente, deliberou por unanimidade, aprovar o teor do
Contrato Programa e de Gestão de 2012 e remeter para Assembleia
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Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------(06) - DOUASU – ECO PARQUE DO RELVÃO – FASE II - LOTEAMENTO
INDUSTRIAL CASAL DO RELVÃO – CARREGUEIRA:------------------------------------------Presente a seguinte Informação datada de 17 do corrente do Sr. Chefe de
Gabinete: “A Câmara Municipal de Chamusca recebeu no passado dia
24/10/2011 da Secretaria de Estado e do Ordenamento do Território a
decisão sobre a Declaração de Impacte Ambiental do Loteamento da Fase II. A
decisão foi favorável condicionada, tendo a autarquia elaborado documento
de resposta que enviou para a CCDRLVT em 07/11/2011, para que pudessem
ser levantadas as condicionantes apresentadas, que em nada têm a ver com
os espaços físicos do loteamento, mas antes com questões técnicas, sobre as
quais foram prestados esclarecimentos adicionais. Desta forma e na tentativa
de ganhar algum tempo sobre um processo, que já corre tramitação
administrativa desde 2008, efectuámos pedido de esclarecimento à CCDRLVT
sobre a possibilidade de se poder avançar para a constituição do loteamento
na Conservatória do Registo Predial, por forma a poder realizar as escrituras
com as empresas instaladas assim que a Declaração de Impacte Ambiental
seja emitida sem condicionantes. A presente informação é acompanhada de
e-mail da CCDRLVT com resposta do Gabinete Jurídico sobre o assunto, bem
como planta final do loteamento e respectivo alvará que entretanto será
publicado em jornal de expansão regional.”. --------------------------------------------------A Câmara apreciou e tendo em conta o interesse da operação para os
promotores e o Município, deliberou por unanimidade e em minuta para
efeitos imediatos:-------------------------------------------------------------------------------------UM) – Confirmar a aprovação do Loteamento Industrial Eco Parque do
Relvão, Fase II, sito em Casal do Relvão, freguesia de Carregueira e Concelho
da Chamusca.------------------------------------------------------------------------------------4
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------DOIS) – Reiterar a deliberação tomada sobre este processo em
29.06.2009 (Ponto 06).------------------------------------------------------------------------------TRÊS) - Dar andamento aos necessários procedimentos com vista à venda
dos Lotes de terreno e regularização de todas as Empresas já instaladas neste
Loteamento.--------------------------------------------------------------------------------------------(07) - DOUASU – PEDREIRA / CARREGUEIRA – RECONHECIMENTO DE
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL:-------------------------------------------------------------Presente requerimento registado no livro respectivo sob o número 883 em
04.11.2011, em que JOAQUIM FORMIGO CAETANO e VITOR FORMIGO
CAETANO, solicitam emissão de parecer sobre o Interesse Municipal da
pedreira a instalar-se em parte do prédio 60, Secção X, na freguesia de
Carregueira concelho de Chamusca, acompanhado da seguinte Informação
técnica N.º 183/MF: “O requerente solícita à Câmara Municipal pronuncia
sobre o Interesse Municipal da pedreira, a instalar-se em parte do prédio 60,
Secção X, na freguesia de Carregueira. O requerente apresenta um extrato da
Carta Cadastral com a implantação da área de intervenção considerando uma
faixa de protecção que corresponde aproximadamente a 50 m a partir da
Estrada Nacional sendo a área de exploração ocupada pela restante área do
prédio. Em termos de inserção no Plano Director Municipal (PDM) de
Chamusca em vigor, a área de intervenção está classificada: a) Na Carta de
Ordenamento, escala 1/25000 a área insere-se em “Espaços Naturais e
Culturais”, Reserva Ecológica Nacional (REN); b) Na Carta de Ordenamento,
escala 1/5000 a área insere-se parcialmente em Zona Habitacional
Consolidada, correspondendo aproximadamente a uma faixa de 50 metros a
partir do arruamento (ver plantas anexas). Assim pode-se concluir que existe
uma discrepância entre as duas Cartas de Ordenamento, prevalecendo neste
caso, a Carta de maior escala, ou seja a Carta à escala 1/5000. As novas
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explorações ou ampliação de explorações existentes, classificada como REN,
podem ser autorizadas, no âmbito de Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de
Agosto e Portaria nº 1356/2008 de 28 de Novembro (Regime Jurídico da
Reserva Ecológica Nacional), desde que cumpra, cumulativamente os
seguintes requisitos: 1.Esteja prevista e regulamentada em Plano Municipal
de Ordenamento do Território - O regulamento do PDM de Chamusca prevê
a compatibilidade da ocupação de REN com a Industria Extractiva (Esta
compatibilidade foi possível através da alteração por adaptação ao PDM,
publicada no Diário da República, IIª série, sob o aviso nº 11837/2009 de 3 de
Julho de 2009). 2.Seja reconhecida, pela autarquia, como revestindo
interesse público Municipal – solicitação do Requerente; No processo de
revisão do PDM a área em análise está classificada da seguinte forma: -“Solo
Urbanizado”, Área Urbana Consolidada”; -“Solo cuja Urbanização seja possível
Programar, “Área Habitacional” (Ver planta anexa). Perante o exposto poderse-á concluir que, correspondendo a área de exploração da pedreira à área
ocupada por Reserva Ecológica Nacional nada há a opor à pretensão desde
que o requerente solicite a devida autorização à CCDR-LVT, para o qual
necessita do Reconhecimento de Interesse Municipal emitido pela
Autarquia.”.-----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara apreciou e, considerando tratar-se de um recurso natural
potenciador de criação de postos de trabalho e a importância económica para
o concelho da laboração desta actividade, deliberou por unanimidade:
------UM) – Emitir parecer favorável ao solicitado.-------------------------------------------DOIS) – RECONHECER O INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL da exploração
desta pedreira.---------------------------------------------------------------------------------------TRÊS) – Remeter para apreciação da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
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------(08) - DOUASU – ACÇÕES DE ALTERAÇÃO DE COBERTO VEGETAL –
REARBORIZAÇÃO COM EUCALIPTO – PEDIDOS DE PARECERES:------------------------A) – PROPRIEDADE HERDADE DA GALEGA / CARREGUEIRA:--------------------Presente o requerimento registado no livro respectivo sob o número 902
de 16.11.2011, em que SONDAZEITE – PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTARES, UNIPESSOAL, solicita PARECER para proceder a
acções de alteração do coberto vegetal, destinadas a rearborização com
eucalipto, numa área de 109,01ha, na propriedade Herdade da Galega, sita na
freguesia de Carregueira e concelho de Chamusca.------------------------------------------Instrui este Processo a Informação da Técnica do GTF nº 187/HP, de 18
do corrente, a qual conclui: “Face ao atrás disposto, a pretensão do
requerente encontra-se condicionada ao parecer da CCDR para as áreas de
REN. Nas áreas classificadas como Outras Áreas Florestais, não existem
condicionalismos a referir, salientando-se porém, que a defesa da floresta
contra incêndios deverá ser salvaguardada na execução do projecto pela sua
larga extensão.”.--------------------------------------------------------------------------------------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, emitir parecer favorável ao solicitado.----------------B) – PROPRIEDADE CASAL DAS BALSAS / ULME:---------------------------------------Presente o requerimento registado no livro respectivo sob o número 901
de 16.11.2011, em que CARLOS FREDERICO ABECASSIS DO MARAL NETTO,
solicita PARECER para proceder a acções de alteração do coberto vegetal,
destinadas a rearborização com eucalipto, numa área de 16,04ha (repartida
por diversas parcelas), na propriedade denominada Casal das Balsas, sita na
freguesia de Ulme e concelho de Chamusca.--------------------------------------------------Instrui este Processo a Informação da Técnica do GTF nº 186/HP, de 17
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do corrente, a qual conclui: “Face ao atrás disposto, a pretensão do
requerente encontra-se condicionada aos pareceres da CCDR nas áreas de
REN e AFN para a área ardida.”.-------------------------------------------------------------------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, emitir parecer favorável ao solicitado.----------------(09) – CONTABILIDADE – SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA –
PROPOSTAS DO SENHOR VICE-PRESIDENTE:--------------------------------------------------A) - CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES - NOVAS MEDIDAS
INTERNAS: ---------------------------------------------------------------------------------------------Subscrita pelo Senhor Vice-Presidente, foi presente a seguinte
“Proposta”: “O Município deve assumir durante o ano de 2012, uma orientação
de forte contenção neste sector, mantendo em níveis mais reduzidos a
prestação de serviços na área da biblioteca, piscinas, ocupação de tempos livres,
viagens da 3a idade e na promoção do desporto escolar. Relativamente a outros
sectores deverão ser implementadas novas medidas ainda do 4o trimestre de
2011 com reflexos práticos em 2012: 1.Redução e/ou suspensão de todo o tipo
de grandes eventos, com a excepção da Semana da Ascensão, que deverá
continuar a ser realizada num modelo ainda mais reduzido e o apoio à Feira de S.
Pedro, o qual será ainda mais reduzido. 2.Os serviços de cultura do Município
devem ser racionalizados por forma a rentabilizar recursos humanos e
financeiros, concentrando toda a sua actividade numa única equipa
pluridisciplinar centrada nas acções da Biblioteca Municipal, projectando a partir
daí toda a actividade cultural do Município (existem condições físicas e meios
técnicos para tal, tanto no edifício da Biblioteca ou fora dele). 3.Os serviços de
desporto devem ser racionalizados por forma a rentabilizar recursos humanos e
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financeiros, concentrando toda a sua actividade numa única equipa
pluridisciplinar centrada nas Piscinas Municipais, projectando a partir daí toda a
actividade de desporto do Município (com pequenas adaptações existem
condições técnicas e físicas para a sua instalação). 4.As associações de cultura,
desporto e tempos livres devem continuar a ser informadas do alcance do novo
regulamento que entrará em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2012, assim como
da aplicação da nova tabela de taxas e respectivos descontos a favor das
associações.”.-------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre este assunto o Senhor Vereador Dr. Paulo Queimado aludiu sobre a
possibilidade de utilização da Piscina Municipal por atletas de clube desportivo,
possibilidade de utilização em prolongamento do horário de funcionamento,
tendo o Senhor Vice-Presidente, referido que a Câmara Municipal nunca foi
conhecedora da situação e que estão criadas condições para a utilização por
qualquer pessoa / Clube e em qualquer horário.---------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o teor das referidas
Propostas.----------------------------------------------------------------------------------------------B) MOVIMENTO ASSOCIATIVO / APOIO EM TRANSPORTES COM NOVAS
REGRAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Subscrita pelo Senhor Vice-Presidente, foi presente a seguinte
“Proposta”: “Tendo em conta a não diminuição, contenção de pedidos de
apoio neste sector, o Município terá que estabelecer novas regras para a
diminuição de custos com combustíveis e trabalho extraordinário em
transportes, a partir de 1 de Janeiro de 2012, nomeadamente: 1.As
associações só podem solicitar apoio caso estejam inscritas no RACH, Registo
das Associações do Concelho da Chamusca ou através de proposta formal
pontual conforme regulamento existente. 2.As deslocações até 7 horas
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continuarão a ser gratuitas, a partir deste limite os custos serão assumidos
pelas associações, através de pagamento de taxas municipais, no valor de
14,56€ hora (valor já com redução de 70% da taxa). 3.As deslocações base a
deferir mantêm-se no número de três, as restantes serão avaliadas caso a
caso.”.----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o teor das referidas
Propostas.----------------------------------------------------------------------------------------------C) MOVIMENTO ASSOCIATIVO – APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM
NOVAS REGRAS: --------------------------------------------------------------------------------------Subscrita pelo Senhor Vice-Presidente, foi presente a seguinte
“Proposta”: “Tendo em conta que as associações culturais, desportivas e
recreativas continuam a promover da mesma forma todo o tipo de eventos,
solicitando o mesmo esforço logístico ao Município, por isso, não havendo
qualquer redução e até em alguns casos aumento de apoio solicitado, tornase necessário tomar medidas de carácter urgente. Eventos a partir do 1 de
Janeiro de 2012, nomeadamente: 1.Eventuais transportes de materiais até 7
horas continuarão a ser gratuitos, a partir deste limite serão sujeitos ao
pagamento de taxas municipais, no valor de 14,56€ hora (valor já com redução
de 70% da taxa). 2.A eventual participação de unidades de pessoal no apoio a
montagens/desmontagens, será sujeita ao pagamento de taxas municipais no
valor de assistente operacional/função (valor com redução de 70% da taxa).
3.Assistências técnicas a eventos, nomeadamente na área do som e luz, as
primeiras 7 horas serão gratuitas, sendo as restantes sujeitas ao pagamento de
taxa municipal no valor assistente operacional/função (valor com redução de
70% da taxa).”.------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o teor das referidas
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Propostas.----------------------------------------------------------------------------------------------D) MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE CUSTOS – ÁREA DOS SERVIÇOS
OPERACIONAIS: --------------------------------------------------------------------------------------- Subscrita pelo Senhor Vice-Presidente, foi presente a seguinte
“Proposta”: “No sentido de corrigir algumas insuficiências na aplicabilidade
prática de medidas em curso, proponho a realização de pequenas acções de
formação interna junto dos encarregados, nomeadamente: Janeiro de 2012:
1.Gestão da limpeza urbana e espaços verdes; 2.Gestão nas águas, esgotos,
pluviais e ribeiros em espaços urbanos; 3. Gestão de frentes de trabalho por
administração directa/participação na administração indirecta; 4. Gestão da
manutenção de equipamentos urbanos. Fevereiro de 2012: 5. Gestão de
prioridades; 6. Gestão diária de transportes e ferramentaria; 7. Gestão diária
de pessoal.”.-------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o teor da Proposta
transcrita.-----------------------------------------------------------------------------------------------E) PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO – PROPOSTA DE NOVAS MEDIDAS PARA
O ANO DE 2012: -------------------------------------------------------------------------------------- Subscrita pelo Senhor Vice-Presidente, foi presente a seguinte
“Proposta”: “O Município estabelece limites para o uso de pessoal noutra
situação. 1)CEI - contrato emprego inserção / desempregados subsidiados
(limite 10 unidades); 2) CEI + - contrato emprego inserção / rendimento social
de inserção (limite 15 unidades); CEI - contrato emprego inserção / para
pessoas com deficiência ou incapacidades (limite 5 unidades); 3)PEPAL programa estágios profissionais licenciaturas (limite 2 unidades); 4)Recibo
verde só para a execução de trabalhos esporádicos dependendo o valor /
acção de negociação caso a caso; 5)Os prémios de participação na execução
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de trabalhos esporádicos são limitados a um valor correspondente ao máximo
de um ordenado mínimo / mês. 6)Pessoal à factura / suspensão; 7)Avença só
para o caso especifico do comandante operacional municipal da protecção
civil.”.---------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o teor das referidas
Propostas.----------------------------------------------------------------------------------------------F) TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS – NOVAS MEDIDAS
INTERNAS / PROPOSTA DOS SENHORES VEREADORES DO PS: ---------------------------Apresentada pelos Proponentes a Proposta, que será apreciada em
próxima reunião.--------------------------------------------------------------------------------------G) PROPOSTA DE RESOLUÇÃO / NOVAS MEDIDAS / OBTENÇÃO DE
RECEITA – PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO ACTUALMENTE VENDÁVEL: ------------------Distribuídos e apresentados os documentos pelo Senhor Vice-Presidente,
que serão apreciados em próxima reunião.----------------------------------------------------H) PROPOSTA DE RESOLUÇÃO / NOVAS MEDIDAS / OBTENÇÃO DE
RECEITA – LOTEAMENTO DAS PRÉ-FABRICADAS: --------------------------------------------Distribuídos e apresentados os documentos pelo Senhor Vice-Presidente,
que serão apreciados em próxima reunião. ---------------------------------------------------------------------------Documentos para Conhecimento-----------------------------

----(10) – JUNTA DE FREGUESIA DE CARREGUEIRA - BOLETIM INFORMATIVO:------ A Câmara tomou conhecimento do email da JUNTA DE FREGUESIA DE
CARREGUEIRA, remetendo boletim Informativo desse Órgão. Os Senhores
Vereadores Sr. João Lourenço, Joaquim Garrido e Dr. Paulo Queimado,
manifestaram satisfação e congratularam a Junta de Freguesia pelo
documento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
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------(11) – AR- ÁGUAS DO RIBATEJO: PROPOSTA DE TARIFÁRIO: ---------------------- A Câmara tomou conhecimento de email da AR - ÁGUAS DO RIBATEJO,
registado no livro respectivo no n.º13656, em 04.11.2011, remetendo
proposta de tarifário para 2012. Todos os elementos do executivo teceram
considerações sobre os valores a aplicar no ano de 2012, tendo em conta as
características do concelho e os fracos recursos da população. Sobre este
assunto o Senhor Presidente informou que terá lugar a mudança dos serviços
instalados neste Edifício para edifício no Centro da Vila no próximo dia
28.11.2011.---------------------------------------------------------------------------------------------(12) – RESITEJO - RELATÓRIO DE ANÁLISE ESTATÍSTICA: ---------------------------- Email da RESITEJO, registado no livro respectivo no n.º14061, em
15.11.2011, remetendo proposta de tarifário para 2012. A Câmara tomou
conhecimento e continuará a acompanhar este assunto.----------------------------------(13) – EDP DISTRIBUIÇÃO E O MUNICÍPIO DE CHAMUSCA:-------------------------A Câmara tomou conhecimento de oficio da EDP DISTRIBUIÇÃO –
ENERGIA , S.A., registado no livro respectivo sob o número 14058 em
15.11.2011, dando conhecimento das principais realizações da Instituição no
Município de Chamusca durante o ano de 2010 que correspondem a custos
totalizando 1 155 119,17 € (inclue Investimentos e Manutenção de Rede), da
previsão de instalação no Município de equipamentos de telecontagem em
algumas instalações de Iluminação pública mais significativas, bem como do
valor da renda de concessão a pagar pela EDP em 2011 de 482.822,55€.-------------(14) – UTILIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CHAMUSCA:----------------------Email do GRUPO VETERANOS DE CHAMUSCA registado no livro respectivo
sob o número 14137 em 17.11.2011 sobre o assunto em epígrafe. A Câmara
tomou conhecimento e continuará a acompanhar este assunto.------------------13
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------(15) – LAR DE IDOSOS DA PARREIRA – CONTRATO DE EMPREITADA: -----------Publicação de Anúncio de Procedimento de Concurso Público relativo à
empreitada supra referenciada em 17.11.2011, no Diário da República, II.ª
Série. A Câmara tomou conhecimento e continuará a acompanhar este
assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------(16) - ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES
CIGANAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da Resposta ao Questionário que foi
presente à reunião de 24.10.2011 (Ponto 15-D)) e continuará a acompanhar
este assunto.-------------------------------------------------------------------------------------------(17) – APOIO SOCIAL A CARENCIADOS:--------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento de Informação do Coordenador Técnico
do CIS dando conhecimento de duas intervenções, uma na habitação de
Heraldo Ferreira de Oliveira no Arripiado (Substituição de janela de quarto) e
outra na moradia municipal, moradia A, sita na Rua Nova em Pinheiro Grande
(limpeza e pintura interior).-----------------------------------------------------------------------(18) – 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 11 a 17 de Novembro do ano corrente, na importância global
de 77.661,46€ (setenta e sete mil e seiscentos e sessenta e um euros e
quarenta e seis cêntimos).--------------------------------------------------------------------------(19) - 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
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reunião, bem como do agendamento do previsto até à próxima reunião,
referindo nomeadamente:-------------------------------------------------------------------------Dia 15.11: Esteve presente em reunião de Assembleia Geral das Águas do
Ribatejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Dia 16.11: Esteve na reunião da Comissão Intermunicipal sobre a Defesa
contra o Fogo / Florestas. Reuniu com o Sr. Presidente da NERSANT sobre
processo da Sociedade Parque Almourol / acerto de procedimentos.------------------Dia 17.11: Visita com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da
Carregueira ao local para areeiro. Esteve ainda presente numa reunião na
CIMLT.---------------------------------------------------------------------------------------------------Dia 18.11: Reuniu com o Dr. Trincão Marques sobre diversos processos. ------Dia 19.11: Esteve presente na Biblioteca na Apresentação do livro de
Duarte Arsénio.-----------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES:-------------------------------------------------------------------------------------PISCINA MUNICIPAL: Mudança da Secção de Desporto do Edifício
Paços do Concelho para as instalações na Piscina Municipal.---------------------------------SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – Dia
02.12 e SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – Dia 22.12.----------------------------------------------------INTERVENÇÕES EM CURSO: CERRADAS/ CHAMUSCA: Iniciaram-se
hoje os trabalhos de asfaltamento e execução de pluviais. -------------------------------(20) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:---------------------------------FRANCISCO MANUEL MATIAS:---------------------------------------------------------------OBRAS EM CURSO: Rua das Cortes / Vale de Cavalos: Foram retomados
os trabalhos de asfaltos.----------------------------------------------------------------------------DESPORTO: Participou na Caminhada pelos Direitos da Criança que teve
lugar no passado dia 20.11.2011.----------------------------------------------------------15
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------ JOÃO MANUEL LOURENÇO:-----------------------------------------------------------------Deu conhecimento do agendamento da última semana: Dia 17.11: Pelas
10h00, reunião semanal da Comissão restrita da CPCJCC. Pelas 15h30 no
Pavilhão dos bombeiros, acção - Saúde – UCC CHAMAL; Acção Comemorativa
do “Dia Mundial da Diabetes” com a participação de cerca de 200 pessoas.
Pelas 20h00 Reunião do Conselho Geral de Educação. Dia 19.11: Pelas 15h30,
apresentação de trabalho bibliográfico (poesias) “Reflexos do meu sentir” de
Duarte Arsénio. Dia 20.11: Pelas 9h30, participação na 2.ª caminhada da CPCJ
“Pelos direitos das Crianças”.----------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO: Obtido o 3.º lugar em concurso promovido pela Empresa
“ENSINAR” – Ensino do Futuro, na categoria de quadro de Excelência –
Reconhecimento à Educação baseado no projecto “Recreio + - Agir Melhor no
Recreio”; Posições no Ranking 2010/2011 das escolas: nível Secundário:
posição 203 em 609 escolas (posição 485 no ano anterior); Ensino básico na
posição 915 em 1283 escolas (posição 766 no ano anterior); Alunos de Mérito
do 12.ª ano: Atribuição de prémio pecuniário assumido pela Empresa
AGROMAIS para os alunos de Chamusca e Golegã – cerimónia marcada para
25/11; Quadros de Valor e Excelência: Cerimónia prevista para Fevereiro de
2012------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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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.---------------------------------------------------------------------JOAQUIM JOSÉ GARRIDO:-------------------------------------------------------------------ULME / CURSOS DE ÁGUA: Informou que foi verificar no local as situações
existentes.----------------------------------------------------------------------------------------------PAULO JORGE QUEIMADO:------------------------------------------------------------------ECODEAL: Informou que irá estar presente como observador no
simulacro.-----------------------------------------------------------------------------------------------CANDIDATURA DO FADO A PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL DA
HUMANIDADE: Apresentou proposta para apoiar esta Candidatura, por
considerar “que esta é uma forma de expressão artística que traduz a forma
de viver de um povo, com os mais diversos reflexos sociais e culturais a nível
local e nacional. O concelho da Chamusca, no que diz respeito ao fado, é rico
em poetas, compositores, músicos e fadistas que em muito nos orgulham e
que levam o nome da Chamusca e de Portugal por todo o mundo, elevando a
nossa cultura e as nossas tradições.”. O Executivo apreciou e deliberou por
unanimidade, aprovar esta Proposta.-----------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:------------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezoito horas e quarenta e cinco minutos, da
qual, para constar, se lavrou a presente acta que, depois de ser considerada
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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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