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ACTA N.º 52/2011
------ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAMUSCA
REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2011.-----------------------------------------Aos vinte e seis dias do mês de Dezembro 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,
João Manuel Duarte Lourenço e Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado,
comigo, Cristina Isabel Pires Queimado, Técnica Superior que secretariei, não
comparecendo os Senhores Vereadores Joaquim José Duarte Garrido, por
motivos de saúde e Francisco Manuel Petisca Matias por estar de gozo de
férias, considerando-se justificadas as respectivas ausências.---------------------------Verificando-se quórum, o Senhor Presidente, declarou aberta a reunião,
eram dezassete horas, 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 por unanimidade,
foram igualmente aprovadas as actas 49 e 50/2011.----------------------------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA / RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – EM
23.12.2011 - TOTAL DISPONÍVEL: 152.830,53€; OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:
103.743,60€; OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 49.086,93€; DOCUMENTOS:
50.596,22€.---------------------------------------------------------------------------------------------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)

–

SESSÃO

EXTRAORDINÁRIA

-

ASSEMBLEIA

MUNICIPAL

(22.12.2011):-------------------------------------------------------------------------------------------Presente o oficio n.º11/2011 da ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CHAMUSCA,
registado no livro respectivo sob o número 15662 em 26.12.2011, dando
conhecimento das deliberações tomadas na sessão extraordinária desse
órgão que teve lugar no passado dia 22 do corrente.----------------------------------------A Câmara apreciou e deliberou por unanimidade, dar execução às
deliberações tomadas pelo órgão. ---------------------------------------------------------------(02) – CIRVER’S – MATERIAIS COM RADIOACTIVIDADE:------------------------

------Na sequência de anteriores contactos sobre este assunto, foram
presentes: ofício da ECODEAL – GESTÃO INTEGRAL DE RESÍDUOS
INDUSTRIAIS, SA registado no livro respectivo sob o número 15635 em
23.12.2011, e ofício da SISAV – SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO E
ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS, SA, registado no livro respectivo sob o número
15424 em 20.12.2011, dando conhecimento que nos Cirver’s não são
recepcionados resíduos classificados como radioactivos, referindo ainda para
controlo da radioactividade possui sensores de controlo que estão sempre
operacionais, mencionando os procedimentos habituais aquando da
suspeição de resíduos com potencial radioactividade; - Email da SISAV –
SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS, SA,
registado no livro respectivo sob o número 15612 em 22.12.2011, dando
conhecimento de uma situação ocorrida com um camião com mistura de
resíduos que fez disparar o pórtico que detecta a presença de materiais com
radioactividade e os procedimentos adoptados que culminaram na devolução
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da carga ao cliente, dado este não ter identificado a origem dos resíduos.-----------O Senhor Presidente propôs que se fizesse uma reunião de trabalho com
a presença de eleitos da Assembleia Municipal, Câmara municipal, Junta de
Freguesia, CIRVER’S e entidade ITN, em Janeiro de forma a prestar os
esclarecimentos que forem necessários sobre este assunto.------------------------------A Câmara apreciou e tendo em conta o assunto ser de elevado interesse
e deliberou por unanimidade, manifestar o seu acordo ao procedimento
proposto pelo Senhor Presidente e agendar reunião de trabalho/sessão de
Esclarecimentos com a participação dos elementos sugeridos e entidades que
forem fundamentais com vista a fornecer os esclarecimentos necessários.-----------(03) – DOUASU: PROCESSOS DE ORDENAMENTO DO TERRRITÓRIO –
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO:-------------------------------------------------------------------Presente Informação Técnica n.º 204/MF de 20 do corrente dando
conhecimento do ponto de situação dos processos em tramitação
relativamente ao Plano Director Municipal e Reabilitação Urbana.----------------------A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unnaimanifestou
interesse sobre o trabalho realizado com a envolvência de vários agentes /
parceiros, pelo que se irão manter os procedimentos em curso.-------------------------(04) – CONTABILIDADE – CONTROLO ORÇAMENTAL/ NOVEMBRO 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 Novembro findo, documento que, por muito extenso se
dá por inteiramente transcrito nesta Acta para todos os efeitos.------------------------(05) - CONTABILIDADE - DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2011
-

ALTERAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------3
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-----Elaborada pelo Serviço de Contabilidade, foi presente a seguinte alteração
aos Documentos Previsionais/ano económico de 2011: Vigésima Sexta:
Orçamento; Vigésima Quarta: Grandes opções do Plano (GOP’S); Vigésima
Segunda: Plano Plurianual de Investimento (PPI); Vigésima Terceira:
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 2 votos a favor e uma
abstenção de voto do Dr. Paulo Queimado (PS), aprovar os referidos
documentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos para conhecimento-----------------------------------(05) – PROTECÇÃO CIVIL: SEMAFORIZAÇÃO ULME / AVARIA DE LONGO
TEMPO – POSSÍVEIS ACIDENTES:-----------------------------------------------------------------Cópia de Fax remetido à EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, Delegação
Regional de Santarém, solicitando a “urgentíssima reparação dos semáforos
temporários que se instalaram na estrada municipal dentro da vila de Ulme,
em alternativa à ponte sita na EN 243 também em Ulme”, referindo ainda que
“em relação ao relógio que ficou em ser implementado para que os
semáforos trabalhassem ao fim de semana em intermitência, tal situação
também não foi ainda tratada”. A Câmara tomou conhecimento e continuará
a acompanhar o assunto com atenção.---------------------------------------------------------(06) – BARCA DO ARRIPIADO / EMAIL DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CHAMUSCA: ------------------------------------------------------Presente email da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUN-

TÁRIOS DE CHAMUSCA, registado no livro respectivo sob o número 15297 em
19.12.2011, dando conhecimento que a partir de Janeiro de 2012 ficam
condicionados a 2 bombeiros habilitados na condução de embarcações
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fluviais, propondo o horário que os barqueiros irão fazer de segunda a
sábado. A Câmara tomou conhecimento e continuar a estudar o assunto com
vista à sua resolução equilibrada.-----------------------------------------------------------------(07) - SAÚDE: ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR –
PERÍODO DE NATAL E ANO NOVO:--------------------------------------------------------------Presente oficio do ACES DA LEZÍRIA – Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados da Chamusca, registado no livro respectivo sob o número
15641, em 23.12.2011, referindo que “como tem sido hábito nos anos
anteriores, durante o Natal (24/12/2011 e 25/12/2011) e o Ano Novo
(31/12/2011 e 01/01/2012) o Serviço de Atendimento Complementar da
UCSP deste Centro de Saúde encontra-se encerrado”. A Câmara tomou
conhecimento, continuar a acompanhar com atenção.-------------------------------------(08) – AR – ÁGUAS DO RIBATEJO – INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DA
CHAMUSCA (19.12.2011):--------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do teor do email da AR - ÁGUAS DO
RIBATEJO EM, S.A., registado no livro respectivo sob o número 15398 em
20.12.2011 sobre a inauguração da Unidade da Chamusca e congratulou-se
com a melhoria das condições de atendimento ao público.-------------------------------(09) – FADO A PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL DA HUMANIDADE /
AGRADECIMENTO DA C.M. LISBOA:-------------------------------------------------------------Na sequência de anteriores contactos sobre este assunto, foi presente o
oficio do Sr. Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, registado no livro
respectivo sob o número 15344 em 19.12.2011, endereçando um caloroso
agradecimento pela proposta apresentada e manifestando grande alegria e
honra pelo reconhecimento do Fado como Património Cultural Imaterial da
Humanidade pelo VI Comité Intergovernamental da UNESCO. A Câmara
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tomou conhecimento e manifestou regozijo com a posição que esta Câmara
assumiu anteriormente, associando-se a este processo tendo em conta o
Concelho da Chamusca ser rico em poetas, compositores, músicos e fadistas,
bem como a envolvência da autarquia na divulgação desta arte.------------------------(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 16 a 22 de Dezembro do ano corrente, na importância global de
820.685,14€ (oitocentos e vinte mil e seiscentos e oitenta e cinco euros e
catorze 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 21.12: Reunião da Reserva Agrícola.--------------------------------------------------Dia 22.12: Apresentação e cumprimentos ao Cabo dos forcados do
Amadores do Aposento do Chamusca. Reunião da Assembleia Geral da
RESIURB em Almeirim.-------------------------------------------------------------------------------Dia 22.12: Participação da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal.------------Dia 26.12: Visita às obras em curso da ETAR da Parreira / Salvador e
Chouto / Salvador.------------------------------------------------------------------------------------(12) - INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES:--------------------------------- JOÃO MANUEL LOURENÇO:-----------------------------------------------------------------Deu conhecimento do agendamento da última semana: Dia 21.12: Pelas
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9h30, na CIMLT em Santarém sobre Plataforma e@educa. Pelas 14h30, esteve
na Festa de Natal da CASULME. Pelas 17h00, no Centro de Empresas,
Cerimónia de Entrega de diploma dos cursos EFA “Costureira / Modista”,
promovido pela Empresa de Formação Competir. Dia 22.12: Pelas 9h30, no
Centro de Empresas, reunião alargada da CPCJ da Chamusca. Pelas 21h30,
sessão ordinária da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------PAULO JORGE QUEIMADO:------------------------------------------------------------------AGENDA: Dia 22.12: Pelas 21h30, sessão ordinária da Assembleia
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:------------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada esta reunião eram dezassete horas e quarenta 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
O Técnico Superior,
Cristina Isabel Pires Queimado
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