Assembleia Municipal de Chamusca

ACTA Nº 8/2006
--Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia
vinte e nove de Setembro de dois mil e seis.---------------------------------------------------------Aos vinte e nove dias do corrente mês de Setembro de dois mil e seis, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, realizou-se a Sessão Ordinária, com a seguinte ORDEM DE
TRABALHOS: ---------------------------------------------------------------------------------------1. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO EXECUTIVO
MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.------2. APRECIAÇÃO DO PONTO DA SITUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.----------3. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE FACTORING/CAIXA
GERAL DE DEPÓSITOS / CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDA.-------------------------------4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA PARA 2007.--5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA FIXAÇÃO DO IMI PARA 2007.--------------------6. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTOS PARA A
REMODELAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA UNIÃO DESPORTIVA DA
CHAMUSCA.----------------------------------------------------------------------------------------7. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DO ARRELVAMENTO
CAMPO

MUNICIPAL

COM

UNIÃO

DESPORTIVA

DA

CHAMUSCA

/

ALTERAÇÃO NA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.---------------------------------8. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E VENDA
DE ACÇÕES DA NERSANT NA TAGUSGÁS.-----------------------------------------------9. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA ADENDA/ CONTRATO PROGRAMA/
IPLB / BIBLIOTECA.------------------------------------------------------------------------------10. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO COMODATO / MOINHO DE
ÁGUA DO SEMIDEIRO.---------------------------------------------------------------------------
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11. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO COMODATO PARA A
CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSOS NA CARREGUEIRA.-----------------------------12. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS
E MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS SUBSIDIADOS NOS ESCALÕES A E B
PARA O ANO LECTIVO 2006/2007.-------------------------------------------------------------13. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DAS
REFEIÇÕES ESCOLARES DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.-----------------------14. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO
ENSINO DO INGLÊS NOS 3.º E 4.ºANOS DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO E DE
OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR.--------------------15. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO –
TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2006/2007.------------------------------16. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO PELA
COMUNIDADE EXTRA ESCOLAR – PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA
ESCOLA EB 2,3/S DA CHAMUSCA.------------------------------------------------------------17. APRECIAÇÃO

E

RATIFICAÇÃO

DA

PROPOSTA

RELATIVA

À

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NO JARDIM DE INFÂNCIA DE
CHAMUSCA.-----------------------------------------------------------------------------------------18. ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINAL DO CONCELHO DA CHAMUSCA 2006 / 2010.------------------------------------19. ANÁLISE E APROVAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA.---------------------------------20. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA / EMPREGO SOCIAL / CENTRO DE
ACOLHIMENTO SOCIAL DO CHOUTO.-------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENÇAS----------------------------------------------
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--DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registou-se a ausência de Fernando Manuel Lopes da
Silva Santos, PS.----------------------------------------------------------------------------------------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças de: Presidente – Sérgio
Carrinho; Vice-Presidente – Francisco Matias; Vereação: Dr.ª Manuela Marques, Dr.
Fernando Pratas e Engº João Amaral Netto.--------------------------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA----------------------------------------Foi informado o Plenário sobre o pedido de substituição à presente Sessão de Ana
Cristina Frazão Costa, CDU-PCP/PEV por António Manuel Úrsula Peixinho, CDUPCP/PEV e de Manuel João da Luz Aranha, PS por Joaquim João Rosa Alcobia, PS.------A composição da Mesa da Assembleia Municipal, após a substituição do Senhor
Segundo Secretário, foi a seguinte: Presidente – José Melão; Primeiro Secretário:
Emídio Cegonho; Segundo Secretário: António Manuel Úrsula Peixinho.-------------------------------------------------------------ACTA Nº 7/2006-----------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, inquiriu o Plenário sobre qualquer eventual
Adenda à Acta enunciada. Como nada fosse aduzido, foi a mesma colocada à votação,
tendo ocorrido:------------------------------------------------------------------------------------------Abstenções: 4 (quatro) – 3 (PS) e 1 ( CDU-PCP/PEV).----------------------------------------Votos a Favor: 17 (dezassete) – (Restantes elementos).----------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO À ORDEM DE TRABALHOS---------------------------O Senhor Presidente da Mesa, a pedido da Câmara Municipal, solicitou ao Plenário a
alteração à Ordem de Trabalhos, com a introdução de mais quatro Pontos e algumas
alíneas aos Pontos já existentes, ficando a Ordem de Trabalhos como a seguir se
transcreve na íntegra:---------------------------------------------------------------------------------
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1. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO EXECUTIVO
MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.------2. APRECIAÇÃO DO PONTO DA SITUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.----------3. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE FACTORING/CAIXA
GERAL DE DEPÓSITOS / CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDA.-------------------------------4. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA PARA 2007.--5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA FIXAÇÃO DO IMI PARA 2007.--------------------6. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTOS PARA A
REMODELAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA UNIÃO DESPORTIVA DA
CHAMUSCA.----------------------------------------------------------------------------------------7. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DO ARRELVAMENTO
CAMPO

MUNICIPAL

COM

UNIÃO

DESPORTIVA

DA

CHAMUSCA

/

ALTERAÇÃO NA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.---------------------------------8. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO E VENDA
DE ACÇÕES DA NERSANT NA TAGUSGÁS.-----------------------------------------------9. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA ADENDA/ CONTRATO PROGRAMA/
IPLB / BIBLIOTECA.------------------------------------------------------------------------------10. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO COMODATO / MOINHO DE
ÁGUA DO SEMIDEIRO.--------------------------------------------------------------------------11. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO COMODATO PARA A
CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSOS NA CARREGUEIRA.-----------------------------12. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE LIVROS
E MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS SUBSIDIADOS NOS ESCALÕES A E B
PARA O ANO LECTIVO 2006/2007.-------------------------------------------------------------
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13. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DAS
REFEIÇÕES ESCOLARES DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO.----------------------A) - MANUTENÇÃO DE SALAS DE REFEIÇÕES ESCOLARES.----------------------B) - PROTOCOLOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS
JARDINS DE INFÂNCIA.-------------------------------------------------------------------------14. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO
ENSINO DO INGLÊS NOS 3.º E 4.ºANOS DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO E DE
OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR.-------------------A) - PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DE SALAS / DESPORTO ESCOLAR.-----B) - PROTOCOLO DE TRANSPORTE DESPORTO ESCOLAR.------------------------C) - “CANTAR NOSSO” / JARDINS DE INFÂNCIA.--------------------------------------15. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO –
TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2006/2007.-----------------------------A) - DIVERSOS PROTOCOLOS.---------------------------------------------------------------B) - PROTOCOLOS COM A JUNTA DE FREGUESIA DA CARREGUEIRA;
CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA E CERE.---------------------------------------C) - PROTOCOLO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PORTADORES
DE DEFICIÊNCIA ENTRE A C.M.C. / TÁXI BARRIGA & FIGUEIRA, LDA.--------16. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO PELA
COMUNIDADE EXTRA ESCOLAR – PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA
ESCOLA EB 2,3/S DA CHAMUSCA.-----------------------------------------------------------A) - PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO – SALÃO DA ASS. BOM. VOLUNTÁRIOS
CHAMUSQUENSES / C.M.C.----------------------------------------------------------------------
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17. APRECIAÇÃO

E

RATIFICAÇÃO

DA

PROPOSTA

RELATIVA

À

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NO JARDIM DE INFÂNCIA DE
CHAMUSCA.----------------------------------------------------------------------------------------18. ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FINAL DO CONCELHO DA CHAMUSCA 2006 / 2010.------------------------------------19. ANÁLISE E APROVAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA.---------------------------------20. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA / EMPREGO SOCIAL / CENTRO DE
ACOLHIMENTO SOCIAL DO CHOUTO.-----------------------------------------------------21. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ÂMBITO RECURSOS HUMANOS AO
SERVIÇO DA EDUCAÇÃO NO CONCELHO.-----------------------------------------------22. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
EDUCAÇÃO – VERBAS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS JARDINS DE
INFÂNCIA E ESCOLAS BÁSICAS DO 1º CICLO.------------------------------------------23. APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE
RECURSOS HUMANOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAMUSCA,
ASSOCIAÇÃO

ARTESANATO

REGIÃO

DE

SANTARÉM

E

JUNTA

DE

FREGUESIA DE CARREGUEIRA, JUNTA DE FREGUESIA DE CHAMUSCA,
JUNTA DE FREGUESIA DO PINHEIRO GRANDE, JUNTA DE FREGUESIA DE
ULME, JUNTA DE FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS.------------------------------24. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA E A JUNTA DE FREGUESIA DO CHOUTO / MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA / PROTOCOLO DGAL.---------------------------------------------------
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--Carlos Silva, PS, interveio no sentido de propor a passagem para outra reunião que
fosse a continuidade da presente.--------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal solicitou a palavra, a qual foi
concedida, dizendo que alguns dos documentos não tinham necessidade de vir à
Assembleia Municipal e só os remeteu para esta Sessão pelo compromisso assumido pela
Câmara Municipal para com esta Assembleia e a alteração à Ordem de Trabalhos se
deveu aos vários interlocutores na área do Ensino.-----------------------------------------------José Augusto Carrinho, PS, propôs só a leitura do ponto em questão sem se ler o
conteúdo já que todos os membros da Assembleia o têm.-----------------------------------------Nada mais ocorrendo o Senhor Presidente da Mesa pôs a alteração à Ordem de
Trabalhos à votação, tendo ocorrido:---------------------------------------------------------------Votos Contra: 2 (dois) – PS.------------------------------------------------------------------------Votos a Favor: 19 (dezanove) – (Restantes elementos).-----------------------------------------Assim, a introdução de mais quatro Pontos e das alíneas aos Pontos já existentes na
Ordem de Trabalhos foi aprovada por maioria de presenças, tendo esta passado a vinte e
quatro Pontos na totalidade.--------------------------------------------------------------------------Não havendo por parte do Plenário mais nenhuma questão, passou-se ao Período de
Antes da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA----------------Inquirido o Plenário sobre qualquer matéria a apresentar neste período, ocorreu:--------Aurelina Rufino, Outra Força - Melhor Futuro - PPD/PSD - CDS-PP, pediu
esclarecimentos acerca do movimento de cidadãos do Concelho da Chamusca contra o
encerramento das Extensões de Saúde e se a Câmara Municipal já tinha pensado em
reunir com a Comissão da Assembleia Municipal para discutir o assunto.--------------------Foi dada a palavra à Vereadora Drª Manuela Marques que referiu ter já reunido com
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o Dr. Barbosa, tendo sido garantido que até ao final do ano não iria haver qualquer
alteração à presente situação. Tendo mostrado preocupação na possível passagem à
reforma de três Clínicos.-------------------------------------------------------------------------------Aurelina Rufino, Outra Força - Melhor Futuro - PPD/PSD - CDS-PP, referiu também
que a Assembleia Municipal não tinha sido informada do que se tinha passado na
Reunião com o Dr. Barbosa.--------------------------------------------------------------------------De seguida, Pedro Silva, CDU-PCP/PEV, leu Documento entregue à Mesa e aos
restantes Grupos Parlamentares.------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO-----------------------------------------------“Não é novidade, que sob a óptica dominante da ideologia neoliberal e dos seus
pressupostos e objectivos - redução do papel do Estado, mercantilização das relações
económicas e diminuição da despesa pública, tudo em nome do «controlo do défice» e
das imposições do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o Estado apareça remetido
para o mais estrito dos seus sentidos e a mais diminuta das sua expressões (o Estado
regulador), e que a extinção do Sistema Nacional de Saúde na sua componente pública
e “tendencialmente gratuita” conforme previsto na Constituição da República faça
parte deste objectivo.-----------------------------------------------------------------------------------Será porventura novo, para alguns, a urgência com que o Governo pretende
implementar muitas das medidas que tem encarriladas para cumprir este objectivo
supremo de “controlo do défice público” que é no fundo a cortina de fumo com que
esconde o seu real objectivo de restituição dos privilégios perdidos em Abril de 1974,
aos já gordos interesses do capital financeiro e monopolista.----------------------------------Pela nossa parte a tempo alertamos para estas intenções!------------------------------------E aí temos a Reforma da Saúde e a famigerada criação das Unidades de Saúde
Familiar que citando o Governo: “O principio geral a observar é o de que a vertente
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dos cuidados personalizados dos Centros de Saúde (CS) é reorganizada em pequenas
unidades operativas multiprofissionais - Unidades de Saúde Familiar - (USF)...
envolvendo objectivos de acessibilidade, adequação, efectividade, eficiência e
qualidade.”.---------------------------------------------------------------------------------------------A pergunta que colocamos é simples: em concreto no concelho da Chamusca como
pode a substituição da actual rede de cuidados primários de saúde (Centro de Saúde da
Chamusca e demais extensões) pela Unidade de Saúde Familiar a que o concelho teria
direito na lógica proposta pelo Governo de uma por 10 mil habitantes “envolver
objectivos de acessibilidade, adequação, efectividade, eficiência e qualidade.”.------------Como é que num concelho com cerca de 11 500 habitantes dispersos por uma área de
746 km2, com a agravante de ter uma cobertura de transportes públicos perfeitamente
ineficaz e de não ter satisfeitas as suas reivindicações de anos em termos de
acessibilidades como a conclusão do IC3 é exemplo, se pode entender esta medida
como integrando “objectivos de acessibilidade, adequação, efectividade eficiência e
qualidade.”.---------------------------------------------------------------------------------------------É um embuste. Na prática esta medida só serviria para abrir a porta a prazo à
constituição e fixação de empresas do sector privado na área da saúde assegurando
para si os mesmos serviços prestados pelo actual serviço público, naturalmente numa
lógica de lucro que se iria materializar em custos muito mais elevados para os utentes,
que nunca é demais lembrar, no concelho da Chamusca, são no fundamental de um
extracto social de fracos recursos económicos.---------------------------------------------------Esta situação agrava-se na medida em que um conjunto de profissionais médicos do
nosso concelho se encontram em vias de se reformar. Não existindo um política por
parte do Ministério da Saúde e do Governo de privilegiar os cuidados primários e a
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prevenção, nomeadamente através de estímulos para carreiras de medicina geral
particularmente em zonas de interior como é o nosso caso.------------------------------------A justa aposentação de um conjunto de profissionais não poderá ser arma de
arremesso para o encerramento de extensões ou para a redução do horário de Centro
de Saúde da Chamusca. Criem-se medidas de excepção para o interior e os concelhos
com baixo índice populacional, como forma de a fixar a população e os jovens,
combater a desertificação, salvaguardando os cuidados de saúde públicos prestados.-----A solução de fechar, reduzir, cortar não só não soluciona nenhum problema (nem
sequer o do défice público), como produz outros como o agravamento das condições de
saúde dos nossos munícipes e o aparecimento de índices mais elevados de doenças
mais complicadas (com o que isto significa para o Estado em termos de custos), e
aquilo que nos atrevemos a chamar “efeito pescadinha de rabo na boca”: sem
condições de saúde as pessoas saem do concelho, sem pessoas não há comércio e por aí
fora só para enumerar dois dos muitos problemas da questão.--------------------------------Desta forma saudamos a iniciativa de abaixo-assinado do movimento de cidadãos
intitulado "Comissão de Utentes da Saúde do Concelho da Chamusca", as suas
reivindicações e reafirmamos o nosso profundo compromisso em lutar contra a
privatização do sector da saúde neste concelho, pela manutenção do actual horário do
Centro de Saúde da Chamusca e contra o encerramento das Extensões de Saúde nas
demais freguesias.”------------------------------------------------------------------------------------De seguida o Senhor Presidente da Câmara Municipal interveio sobre o mesmo
assunto, tendo sido informado que se deveria de aguardar até ao final do ano, até porque
no seu entender, existem duas formas de ver o problema. Uma de política geral e outra
que irá decorrer da aplicação ao Distrito de situações específicas, dado alguns dos
Profissionais de Saúde estarem à beira da Reforma o que causará problemas. Referiu no
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entanto, que nas próximas duas semanas iria ser abordado este problema na Câmara
Municipal e que o facto de não ter sido transmitido à Assembleia Municipal esta
situação se deve ao facto de se aguardar mais informações.-------------------------------------Aurelina Rufino, Outra Força - Melhor Futuro - PPD/PSD - CDS-PP, insistiu que foi
mau não ter sido transmitida a informação aos Presidentes de Junta do Concelho e aos
membros da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------Concedida a palavra à Vereadora Manuela Marques, esta referiu que no seu entender
o assunto não deveria de vir já a público para evitar haver nervosismo na população do
Concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Silva, PS, referiu que o problema da falta de médicos se deveu ao facto de na
década de oitenta não se terem formado mais médicos.------------------------------------------João Saramago, CDU-PCP/PEV, interveio dizendo que tinha ficado surpreendido pela
positiva com as preocupações de 1974, acerca do Hospital da Chamusca, tendo-se
provado que as condições criadas foram más, que não existe intimidade entre médicos e
doentes. A falta de médicos é grave, o Concelho é extenso e o INEM não irá resolver
todas as situações e não havendo sequer acordo com os Bombeiros, até a Escola
Nacional de Bombeiros não consegue dar formação por falta de dinheiro, a Urgência
dos Cuidados de Saúde tem falta de meios e não é verdade que o INEM dê cobertura
total.------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Silva, CDU-PCP/PEV, referiu a evidência da falta de médicos e que o PS
estando no Governo vai subverter toda a situação.------------------------------------------------José Augusto Carrinho, PS, relembrou que sempre se bateu pela união das várias
Forças Políticas do Concelho sobre o encerramento do Hospital e que foi o PS que
gritou mais alto. E que irá dizer a toda a gente que não concorda com o seu
encerramento.------------------------------------------------------------------------------------------
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--João Saramago, CDU-PCP/PEV, interveio dizendo que o silêncio da acção dos amigos
do PS é o melhor meio de atingir os fins.------------------------------------------------------------João Pereira, Outra Força - Melhor Futuro - PPD/PSD - CDS-PP, interveio propondo
que dado a extensão da Ordem de Trabalhos, as Ratificações após discutidas fossem
aprovadas na globalidade.----------------------------------------------------------------------------Joaquim Alcobia, PS, leu Declaração dos 30 Anos do Poder Local, tendo entregue, à
Mesa e aos restantes Membros uma cópia da mesma, que para todos os efeitos se
transcreve:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO-----------------------------------------------“Quando se cumprem 30 Anos de Poder Local, deveria este ser um momento de
exaltação à capacidade de trabalho dos Autarcas, parte inalienável do desenvolvimento
e progresso das suas freguesias, concelhos e de Portugal.--------------------------------------Poderíamos desenvolver páginas inteiras comprovativas das melhorias das condições
das populações, introduzidas através do Poder Local, no entanto, volvidos 30 Anos,
nunca a credibilidade das Autarquias e dos Autarcas esteve tão mediaticamente
afectada, com episódios quase diários de denúncias e suspeições.----------------------------Não podemos contudo deixar de manifestar, enquanto Autarcas, o nosso enorme
desconforto com as perspectivas propostas pelo Governo do Partido Socialista, e.
embora compreendendo o momento particularmente difícil que Portugal atravessa,
reconhecemos que era de especial relevância que no Poder Local reinasse a
credibilidade exigida para reclamar a redução dos cortes perspectivados.-------------------Por nós, pelo desempenho dos nossos Autarcas neste concelho, acreditamos que
haveria condições para ganhar essas reivindicações legítimas junto do Governo. Mas
como sempre, a parte não vale pelo todo, e, por muito que nos custe o prejuízo directo e
ou indirecto dos nossos Munícipes, resta-nos continuar a acreditar e trabalhar com o
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mesmo empenho que até aqui, na defesa dos nossos Munícipes e do nosso Concelho,
visando sempre a credibilidade do Poder Local, dos Autarcas e a consolidação da
Democracia.”-------------------------------------------------------------------------------------------José Braz, CDU-PCP/PEV, leu Documento sobre Finanças Locais , que para todos os
efeitos se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO-----------------------------------------------------------------------------Projecto de Lei das Finanças Locais--------------------------------“Afirmámos nesta assembleia, no dia 25 de Abril, que em Democracia, o povo é
soberano e não deve delegar numa elite que está no poder, numa dada conjuntura
política, as grandes decisões políticas de relevo para o futuro do país. É uma
responsabilidade que deve ser partilhada por todos.---------------------------------------------Mas para consolidar a Democracia e o Desenvolvimento Sustentado são necessárias
verdadeiras políticas económicas e sociais mais consistentes, que visem promover o
acesso à cultura e a uma educação de qualidade para todos, no litoral e no interior, o
acesso à saúde, à justiça e o combate às desigualdades sociais, cada vez mais visíveis
nos nossos dias.-----------------------------------------------------------------------------------------Para se conseguirem alcançar estes objectivos é necessário dar mais autonomia e
importância ao poder local, que pela sua maior proximidade dos cidadãos, tem uma
visão mais correcta dos problemas da sociedade real. É no poder local que mais se
sentem os dramas sociais como o desemprego, os problemas de saúde e da educação,
que não podem ser só analisado à luz de dados estatísticos (com mais ou menos
décimas).-------------------------------------------------------------------------------------------------É fundamental cumprir e fazer cumprir uma Lei das Finanças Locais mais justa e
que promova a coesão social entre os municípios portugueses tão diferentes nas suas
características socio-económico, geográficas e culturais, para os dotar de maior
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autonomia financeira para fazer face às inúmeras competências que lhe são exigidas
na gestão diária. É falsa a acusação de que as autarquias são uma fonte de
despesismo. Sabemos, como temos referido em intervenções nesta assembleia, que este
sector representou em 2001 apenas 6,6% das receitas do sector público e que as
autarquias realizaram, com apenas 10% das receitas do estado, mais de 50% do
investimento público.----------------------------------------------------------------------------------É pura demagogia não reconhecer o papel que as autarquias têm tido no
desenvolvimento do país, com a criação de inúmeras infra-estruturas e de milhares de
equipamentos sociais para garantir melhor qualidade de vida às populações. Se não
fossem os investimentos realizados pelo poder local. hoje o país estaria mais atrasado,
em relação aos seus parceiros europeus. O atraso que ainda hoje se verifica em alguns
sectores é fruto da falta de políticas sérias na educação, na cultura e no
desenvolvimento sustentado, nas últimas décadas.-----------------------------------------------Os municípios do interior, com menos população, dependem em cerca de 80 a 90%
das transferências do Orçamento Geral do Estado. Só o aumento das transferências do
Estado é factor de independência do poder local e a garantia para as populações do
cumprimento do papel das autarquias no desenvolvimento destes concelhos, como o
nosso, com mais problemas socioeconómicos.----------------------------------------------------Não podemos aceitar urna proposta de Lei das Finanças Locais que visa a redução
de verbas, que chega a atingir uma redução de cerca de 17%, para a maioria dos
municípios do interior com mais área e menos densidade populacional. Sabemos o
drama que vivem estes municípios com os problemas da desertificação, os custos em
dotar estas regiões das mais básicas condições de vida, como o abastecimento de água,
saneamento básico, estradas, escolas e de outros equipamentos sociais importantes
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para assegurar condições de vida mais dignas e resolver um problema nacional que é o
combate às assimetrias regionais no país.---------------------------------------------------------O Governo Central com a nova proposta de Lei das Finanças Locais está a atrofiar o
desenvolvimento presente e o futuro das nossas autarquias. Estamos, por isso,
solidárias com a posição da ANMP quando diz que “a proposta de Lei das Finanças
Locais é de uma enorme gravidade para o desenvolvimento do país.”. Esta associação
refere também que têm vindo a acontecer uma série de “intervenções legislativas que
pretendem limitar cada vez mais a autonomia política, administrativa e financeira,
constitucionalmente consagradas.”.----------------------------------------------------------------Esta situação levará, a curto prazo, a que muitos municípios não possam cumprir
minimamente os padrões de qualidade de vida que o poder local tem proporcionado à
população portuguesa.--------------------------------------------------------------------------------Como dizia o ex - Presidente da República, Jorge Sampaio, há mais vida para além
do défice. Mas, o governo, na sua obsessão pelo equilíbrio das contas públicas, com a
proposta de Lei das Finanças Locais está a amordaçar o poder local e a impedir o
desenvolvimento do país.”----------------------------------------------------------------------------Carlos Silva, PS, leu Declaração sobre os Leilões da Câmara Municipal, que para
todos os efeitos se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------------Leilões------------------------------------------------------“Não obstante o nosso alerta em 28 de Abril findo, manteve-se a actividade com
carácter regular. Porque as nossas duvidas foram-se tornando mais certezas, tivemos o
ensejo, de dirigir a Vª.Exª. carta, solicitando ao Senhor Presidente da Assembleia, a
suspensão acto até cabal esclarecimento, devendo ser remetida a relação
pormenorizada do bens a leiloar.-------------------------------------------------------------------
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--No entanto, a coberto da sua maioria absoluta, o Senhor Presidente nada fez,
continuando a permitir que a Câmara Municipal, também de maioria comunista se
permita desbaratar património do Município sem que esta Assembleia se pronuncie
formalmente, prestando a inteira legalidade ao acto.--------------------------------------------Porque o abuso na continuação periódica da actividade nos termos realizada, é pouco
abonatória à dignidade dos autarcas e ao bom nome do concelho da Chamusca, e,
porque entendemos esgotados todos os procedimentos democráticos, impotentes para
contrariar o deficit democrático existente, não voltaremos a tomar qualquer posição
sobre o assunto, desejando apenas salvaguardar que, assim, entendemo-nos
completamente desresponsabilizados de qualquer ilícito que eventualmente se venha a
apurar.”--------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa leu Ofício do PS, sobre o Leilão de trinta de Setembro,
que fora remetido à Assembleia Municipal no passado dia 26 e informou de que de
imediato tinha solicitado ao Senhor Presidente da Câmara Municipal esclarecimentos
sobre este assunto.--------------------------------------------------------------------------------------Concedida a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, este informou que
tinha em seu poder um ofício dirigido à Assembleia Municipal, do qual entregou o
original à Mesa, em resposta à solicitação feita.--------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa fez a leitura do referido ofício.---------------------------------João Saramago, CDU-PCP/PEV, tomou a palavra para testemunhar que das duas
motas que estão para o leilão, uma está gripada e mesmo que as motas estivessem em
condições as mesmas não serviriam para o fim a que tinham sido destinadas.----------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou a palavra para confirmar que um
dos motociclos tem o quadro partido e o outro tem o motor gripado. Os móveis e demais
objectos que constam do Património, são de valor zero e que as etiquetas são retiradas e
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que oportunamente irá ser remetida à Assembleia Municipal informação sobre este
assunto. Informou ainda que os quatro Leilões renderam mais de 25 mil euros que
reverteram de imediato para o cofre da Câmara Municipal.-------------------------------------Não havendo por parte do Plenário mais nenhuma questão, passou ao Período da
Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA-----------------------------1. APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO EXECUTIVO
MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.--------O Senhor Presidente da Mesa, concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara
Municipal e este passou a ler o Relatório de Actividades do Executivo Municipal relativo
aos meses de Julho a Setembro do corrente ano.--------------------------------------------------De seguida, concedeu a palavra ao Senhor Vice-Presidente que teceu algumas
considerações sobre este ponto.
--Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 2 – APRECIAÇÃO DO PONTO DA SITUAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL.-------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Vice-Presidente.
Tomando a palavra explicou exaustivamente a actual situação da Câmara Municipal.-----Aurelina Rufino, Outra Força - Melhor Futuro - PPD/PSD - CDS-PP, pediu a palavra
para lamentar que não tivesse tido tempo de ler os documentos por os mesmos terem sido
entregues na hora e solicitou informação sobre a aquisição de terreno na Rua D. João I.--O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que a aquisição daquele terreno
já estava acordado no mandato anterior e que não tinha sido efectivado a sua aquisição
por problemas registrais dos seus proprietários e que a aquisição daquele terreno iria
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permitir, com a demolição da casa lá existente, uma melhor visibilidade face à curva
perigosa lá existente e que em princípio se poderá vender um ou dois lotes para
construção.----------------------------------------------------------------------------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 3 – APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE
FACTORING/CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS / CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDA.-----Concedida a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, este deu algumas
explicações sobre o seu conteúdo.--------------------------------------------------------------------Nada mais ocorrendo, o documento foi colocado à votação, tendo ocorrido:---------------Votos Contra: 0 (zero).-------------------------------------------------------------------------------Abstenções: 4 (quatro) – PS.------------------------------------------------------------------------Votos a Favor: 17 (dezassete) – (Restantes elementos).----------------------------------------Assim, por maioria de presenças e 4 abstenções do PS, a Assembleia Municipal
ratificou a Operação de Factoring / Caixa Geral de Depósitos / Consolidação de Dívida.
--Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 4 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DERRAMA
PARA 2007.---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo do Executivo
Municipal e este referiu que iria manter a derrama do ano anterior.---------------------------Inquirido o Plenário, nada ocorreu.---------------------------------------------------------------Como nada mais houvesse, passou-se à votação, que se expressou por:---------------------Votos Contra –0 (zero).------------------------------------------------------------------------------Abstenções: 4 (quatro) – PS.-----------------------------------------------------------------------
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--Votos a Favor – 17 (dezassete) – Restantes elementos.-----------------------------------------Assim, por maioria de presenças e 4 abstenções do PS, a Assembleia Municipal
aprovou a Proposta para o Lançamento de uma Derrama de 10%, sobre a Colecta de
IRC / Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas para o Ano de 2007.--------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 5 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA FIXAÇÃO DO IMI PARA 2007.----O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara,
que teceu algumas considerações e explicou o motivo da manutenção da taxa do IMI.-----Aurelina Rufino, Outra Força - Melhor Futuro - PPD/PSD - CDS-PP, questionou a
Câmara Municipal se já tinha sido instalado o Gabinete de Rendas que no seu entender é
fundamental para a resolução de alguns problemas.----------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que o Senhor Vice-Presidente
estava a estudar o processo com vista à sua instalação.------------------------------------------Nada mais ocorrendo, o documento foi colocado à votação, tendo ocorrido:---------------Votos Contra: 0 (zero).-------------------------------------------------------------------------------Abstenções: 4 (quatro) – PS.------------------------------------------------------------------------Votos a Favor: 17 (dezassete) – (Restantes elementos).----------------------------------------Assim, por maioria de presenças e 4 abstenções do PS, a Assembleia Municipal
aprovou as seguintes Taxas a aplicar no ano de 2007:-------------------------------------------Prédios Urbanos novos e/ou por avaliar em função dos critérios do IMI – 0,4%.----------Outros Prédios Urbanos antigos e não avaliados por critérios do IMI – 0,7%.-------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 6 – APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTOS
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PARA A REMODELAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA UNIÃO DESPORTIVA
DA CHAMUSCA.--------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo do Executivo
Municipal e este delegou-a ao Senhor Vice-Presidente, que passou a explicar o Ponto.----Inquirido o Plenário, nada ocorreu, pelo que se passou à votação.---------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal ratificou o Plano de
Pagamentos para a Remodelação do Campo de Futebol da União Desportiva da
Chamusca.-----------------------------------------------------------------------------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 7 – APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DO
ARRELVAMENTO CAMPO MUNICIPAL COM UNIÃO DESPORTIVA DA
CHAMUSCA / ALTERAÇÃO NA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.-----------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo do Executivo
Municipal e este delegou-a ao Senhor Vice-Presidente, que explicou a alteração
percentual por parte do Governo sobre a verba destinada ao arrelvamento do Campo de
Futebol.--------------------------------------------------------------------------------------------------José Braz, CDU-PCP/PEV, lamentou que o Governo após as aprovações tivesse
alterado as regras do jogo.----------------------------------------------------------------------------Nada mais ocorrendo, foi o documento colocado à votação.----------------------------------“Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal ratificou o Protocolo
com a União Desportiva da Chamusca relativo ao Arrelvamento do Campo Municipal /
Alteração na Comparticipação Financeira, nos seguintes moldes:-----------------------------Valor da Obra com I.V.A.: 360.000€ - 100%-----------------------------------------------------Comparticipação da Câmara Municipal de Chamusca: 260.000€ - 72,45%---------------
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--Comparticipação da DGOTOU: 100.000€ - 27,55%.-------------------------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO

Nº

8

–

APRECIAÇÃO

E

VOTAÇÃO

DA

ALIENAÇÃO

DA

PARTICIPAÇÃO E VENDA DE ACÇÕES DA NERSANT NA TAGUSGÁS.--------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo do Executivo
Municipal e este delegou-a ao Senhor Vice-Presidente, que explicou a alienação da
participação e a venda das acções da NERSANT na TAGUSGÁS.------------------------------Inquirido o Plenário, nada ocorreu, pelo que se passou à votação.---------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal aprovou a Alienação da
Participação e Venda de Acções da NERSANT na TAGUSGÁS.--------------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 9 – APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA ADENDA/ CONTRATO
PROGRAMA/ IPLB / BIBLIOTECA.--------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo do Executivo
Municipal e este delegou-a ao Senhor Vice-Presidente, que teceu algumas considerações
informando que a Lei actual obriga à existência de um Técnico Superior responsável
pela Biblioteca.------------------------------------------------------------------------------------------Inquirido o Plenário, nada ocorreu, pelo que se passou à votação.---------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal ratificou a Adenda ao
Contrato Programa com o IPLB / Biblioteca.------------------------------------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 10 – APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO COMODATO /
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MOINHO DE ÁGUA DO SEMIDEIRO.----------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara
tendo este explicado o Contrato de Comodato.-----------------------------------------------------Inquirido o Plenário, nada ocorreu, pelo que se passou à votação.---------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal ratificou o Contrato de
Comodato / Moinho de Água do Semideiro.--------------------------------------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 11 – APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO COMODATO
PARA A CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSOS NA CARREGUEIRA.---------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo do Executivo
Municipal tendo este explicado o conteúdo do Contrato.-----------------------------------------Inquirido o Plenário, nada ocorreu, pelo que se passou à votação.---------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal ratificou o Contrato de
Comodato para a Construção do Lar de Idosos na Carregueira.-------------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 12 – APRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO

DE

LIVROS

E

E RATIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE
MATERIAL

ESCOLAR

PARA

ALUNOS

SUBSIDIADOS NOS ESCALÕES A E B PARA O ANO LECTIVO 2006/2007.-----------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo do Executivo
Municipal e este delegou-a à Senhora Vereadora Manuela Marques que explicou a
forma de atribuição dos subsídios para aquisição de livros e material escolar.--------------José Augusto Carrinho, PS, referiu que existem alunos que não têm necessidade e que
são subsidiados, bem como o contrário também acontece.--------------------------------------
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--Retomando novamente a palavra, a Senhora Vereadora Manuela Marques referiu que
é possível ainda acontecer dada a forma legal imposta para a atribuição, mas que no
futuro iria discutir o assunto com as Juntas de Freguesia.---------------------------------------Nada mais ocorrendo, foi o documento colocado à votação.----------------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal ratificou a Proposta de
Aquisição de Livros e Material Escolar para Alunos Subsidiados nos Escalões A e B
para o Ano Lectivo 2006/2007.-----------------------------------------------------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 13 – APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE
GENERALIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES DO 1.º CICLO DO ENSINO
BÁSICO.-----------------------------------------------------------------------------------------------A) - MANUTENÇÃO DE SALAS DE REFEIÇÕES ESCOLARES.----------------------B) - PROTOCOLOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS
JARDINS DE INFÂNCIA.---------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo do Executivo
Municipal e este delegou-a à Senhora Vereadora Manuela Marques que após
explicações referiu que no Concelho, só na Chamusca Sede, é que este ano foi formada
uma Associação de Pais e Encarregados de Educação, que permitiu uma cobertura total
do Concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------José Braz, CDU-PCP/PEV, tomou a palavra dizendo que a nossa Autarquia já anda há
alguns anos à frente de muitos Concelhos do País, tendo a Autarquia da Chamusca
colaborado sempre com as Comissões de Pais o que não aconteceu por parte do
Governo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais ocorrendo, foi o documento colocado à votação.---------------------------------
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--Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal ratificou o Programa
de Generalização das Refeições Escolares do 1º Ciclo do Ensino Básico, bem como os
Protocolos de Manutenção das Salas de Refeições (Alínea 13A) e os Protocolos de
Fornecimento de Refeições Escolares aos Jardins de Infância com as respectivas
Entidades Fornecedoras (Alínea 13B).--------------------------------------------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 14 – APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE
GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NOS 3.º E 4.ºANOS DO ENSINO
BÁSICO PÚBLICO E DE OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR.--------------------------------------------------------------------------------------A) - PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DE SALAS / DESPORTO ESCOLAR.-----B) - PROTOCOLO DE TRANSPORTE DESPORTO ESCOLAR.------------------------C) - “CANTAR NOSSO” / JARDINS DE INFÂNCIA.----------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo do Executivo
Municipal e este delegou-a à Senhora Vereadora Manuela Marques que referiu que em
parceria com o Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância do Concelho decidiram
continuar com o Programa definido.----------------------------------------------------------------José Augusto Carrinho, PS, tomou a palavra referindo que os vários Governos não têm
dado a devida atenção a estes assuntos.-------------------------------------------------------------Pedro Silva, CDU-PCP/PEV, disse que concordava com a intervenção do José Augusto
Carrinho mas que a questão que se coloca é a transferência de responsabilidades para
as Autarquias não tendo estas Técnicos, obrigando-as a efectuar Protocolos com outras
Instituições.----------------------------------------------------------------------------------------------José Augusto Carrinho, PS, retomou a palavra dizendo que não esqueceu o célebre dia
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em que na inauguração do Jardim Infantil da Carregueira tinha sido dada porrada no
PS, tendo sido o Governo PS que no seu entender tinha dado muito dinheiro às
Autarquias.----------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Silva, PS, solicitou a palavra para entregar à Mesa e aos restantes Grupos
Declaração de Voto, sobre este ponto.--------------------------------------------------------------Solicitada e concedida tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente afim de esclarecer a
polémica que foi levantada relativamente ao Protocolo com o “Cantar Nosso”, no
ensino da música nos Jardins de Infância referindo que só seria possível efectuar
Protocolo com as Organizações devidamente credenciadas e que no Concelho não havia
nenhuma que o fosse, tendo a opção sido o “Cantar Nosso” devido à proximidade
geográfica com a Chamusca, facilitando a deslocação das crianças.--------------------------Solicitada e concedida, retomou a palavra a Senhora Vereadora dizendo que com esta
opção todo o Concelho teria o mesmo nível de ensino permitindo assim, no final do ano
lectivo, um melhor aproveitamento, podendo atingir assim a possibilidade de haver
algumas saídas para o Conservatório.--------------------------------------------------------------Joaquim Alcobia, PS, referiu que não entendia como é que eram as crianças do PréEscolar deslocadas para a Chamusca, visto que o Protocolo não refere a forma de
deslocação das crianças.------------------------------------------------------------------------------Solicitada e concedida, retomou a palavra o Senhor Vice-Presidente, que esclareceu
que este Protocolo não tratava dos transportes e que os mesmos estavam contemplados
noutro Protocolo.---------------------------------------------------------------------------------------Carlos Silva, PS, tomou a palavra para ler a Declaração de Voto da sua Bancada, que
para todos os efeitos, se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO---------------------------------------------------------------------------Protocolo Associação Cantar Nosso---------------------------------
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--“Quando continuam por esclarecer as dúvidas suscitadas perante o protocolo com o
Centro Cultural de Ulme, somos confrontados com um novo protocolo agora com a
Associação Cantar Nosso, cujos fins são iguais.--------------------------------------------------Obviamente recusamo-nos a discutir este protocolo enquanto o assunto anterior não
estiver esclarecido, não podendo contudo deixar de manifestar a nossa enorme
desconfiança pelo facto de subitamente se recorrer a uma entidade exterior ao
concelho quando temos no nosso concelho entidades com provas dadas de prestar o
mesmo serviço com elevada qualidade.-------------------------------------------------------------Assim, aguardamos que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, no âmbito do
cargo que desempenha, em respeito por esta Autarquia Local, pelos seus eleitos e pela
democracia, cumpra as suas obrigações, ou seja, desenvolva os necessários
procedimentos com vista à integral clarificação das dúvidas suscitadas.”-------------------Nada mais ocorrendo, foi o documento colocado à votação.----------------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal ratificou o Programa
de Generalização do Ensino do Inglês nos 3º e 4º Anos do Ensino Básico Público e de
Outras Actividades de Enriquecimento Curricular, bem como os Protocolos para
Utilização das Salas referentes aos Desporto Escolar (Alínea 14A) e os Protocolos de
Transporte do Desporto Escolar (Alínea 14B).----------------------------------------------------Por maioria de presenças e uma abstenção do PS, a Assembleia Municipal, ratificou o
Protocolo com a Associação “Cantar Nosso” relativo ao Ensino da Música nos Jardins
de Infância (Alínea 14C).------------------------------------------------------------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 15 – APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2006/2007.-------

Assembleia Municipal de Chamusca

A) - DIVERSOS PROTOCOLOS.---------------------------------------------------------------B) - PROTOCOLOS COM A JUNTA DE FREGUESIA DA CARREGUEIRA;
CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA E CERE.---------------------------------------C) - PROTOCOLO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PORTADORES
DE DEFICIÊNCIA ENTRE A C.M.C. / TÁXI BARRIGA & FIGUEIRA, LDA.----------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo do Executivo
Municipal e este delegou-a ao Senhor Vice-Presidente que explicou o alcance destes
Protocolos.-----------------------------------------------------------------------------------------------Inquirido o Plenário, nada ocorreu, pelo que se passou à votação.---------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal ratificou os diversos
Protocolos de Cooperação relativos aos Transportes Escolares no Ano Lectivo de
2006/2007 (Alíneas 15A, 15B e 15C). ---------------------------------------------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 16 – APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE
UTILIZAÇÃO

PELA

COMUNIDADE

EXTRA

ESCOLAR

–

PAVILHÃO

GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA EB 2,3/S DA CHAMUSCA.-------------------------A) - PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO – SALÃO DA ASS. BOM. VOLUNTÁRIOS
CHAMUSQUENSES / C.M.C.-----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo do Executivo
Municipal e este delegou-a ao Senhor Vice-Presidente que explicou os Protocolos.---------Inquirido o Plenário, nada ocorreu, pelo que se passou à votação.---------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal ratificou o Protocolo de
Utilização do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2,3/S da Chamusca pela
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Comunidade Extra Escolar celebrado entre a Câmara Municipal de Chamusca e o
AVEJIC.--------------------------------------------------------------------------------------------------Por unanimidade de presenças, foi também ratificado o Protocolo de Utilização do
Salão da Associação dos Bombeiros Voluntários Chamusquenses (Alínea 16A).-------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO N.º 17 – APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA PROPOSTA RELATIVA À
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NO JARDIM DE INFÂNCIA DE
CHAMUSCA.-------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo do Executivo
Municipal tendo este delegado-a à Senhora Vereadora que justificou a necessidade da
Ratificação do Protocolo.-----------------------------------------------------------------------------Aurelina Rufino, Outra Força - Melhor Futuro - PPD/PSD - CDS-PP, referiu que na
Assembleia de Freguesia, foi levantada a problemática da segurança das crianças na
deslocação para o Edifício onde são servidas as refeições em virtude de uma lomba estar
mal colocada, e que pareceu à Assembleia de Freguesia que seria mais seguro ir pelas
traseiras, pelo lado do Chafariz velho.--------------------------------------------------------------Solicitada e concedida, tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente dizendo que os
vários serviços estão preocupados com a segurança e que em seu entender as crianças
sendo levadas pelas funcionárias pelo passeio da Av. Almirante Gago Coutinho do que
por uma Rua sem passeio. Estavam a estudar a forma de melhorar a sinalização tendo
em vista uma maior eficácia ao nível da segurança.----------------------------------------------João Saramago, CDU-PCP/PEV, referiu que conhecia as pessoas que trabalhavam na
área, que se verificava a presença da G.N.R. quer à entrada quer à saída da Escola e
que as lombas que foram colocadas nas traseiras das Escolas foram bem colocadas e
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que o problema maior seriam as motas pela forma como transpõem as lombas. Referiu
ainda que a questão da segurança poderia passar pela vigilância a efectuar por Pais que
estivessem disponíveis àquelas horas.---------------------------------------------------------------Solicitada e concedida, tomou a palavra a Senhora Vereadora tendo referido que foi
solicitado reforço à G.N.R. para vigilância, tendo chamado à atenção que os Pais podem
tornar-se elementos perturbadores pelo que o pessoal auxiliar é considerado suficiente
para a manutenção da ordem e cumprimento das regras.----------------------------------------Nada mais ocorrendo, foi o documento colocado à votação.----------------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal ratificou a Proposta
relativa à Componente de Apoio à Família no Jardim de Infância de Chamusca.------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO

N.º

18

–

ANÁLISE

E

APROVAÇÃO

DO

PLANO

DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL FINAL DO CONCELHO DA CHAMUSCA 2006 /
2010.------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara
Municipal que passou a explicar o documento, tendo referido que o mesmo levou três
anos a concluir e com o acordo de todas as Entidades envolvidas.-----------------------------Inquirido o Plenário, nada ocorreu, pelo que se passou à votação.---------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal aprovou o Plano de
Desenvolvimento Social do Concelho da Chamusca 2006/2010.--------------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO N.º 19 – ANÁLISE E APROVAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA.---------------
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--O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo do Executivo
Municipal tendo este explicado o documento em causa, referindo que o mesmo não era
um documento fechado, mas sim aberto a futuras alterações que o possam beneficiar.-----Inquirido o Plenário, nada ocorreu, pelo que se passou à votação.---------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal aprovou a Carta
Educativa.------------------------------------------------------------------------------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO N.º 20 – APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA / EMPREGO SOCIAL /
CENTRO DE ACOLHIMENTO SOCIAL DO CHOUTO.-------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara
Municipal que passou a explicar o Protocolo.-----------------------------------------------------Inquirido o Plenário, nada ocorreu, pelo que se passou à votação.---------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal ratificou o Protocolo de
Colaboração Administrativa e Financeira / Emprego Social / Centro de Acolhimento
Social do Chouto.---------------------------------------------------------------------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO N.º 21 – APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ÂMBITO RECURSOS
HUMANOS AO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO NO CONCELHO.-----------------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo do Executivo
Municipal e este delegou-a ao Senhor Vice-Presidente que explicou que os Protocolos
colocados para Ratificação é só para os transportes.--------------------------------------------
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--Inquirido o Plenário, nada ocorreu, pelo que se passou à votação.---------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal ratificou os Protocolos
de Colaboração Administrativa e Financeira no âmbito dos Recursos Humanos ao
Serviço da Educação no Concelho.------------------------------------------------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO N.º 22 – APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO – VERBAS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO
DOS JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS BÁSICAS DO 1º CICLO.--------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo do Executivo
Municipal e este delegou-a à Senhora Vereadora que passou a explicar a importância da
Ratificação Protocolo.---------------------------------------------------------------------------------Inquirido o Plenário, nada ocorreu, pelo que se passou à votação.---------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal ratificou o Protocolo de
Colaboração relativamente às Verbas de Apoio ao Funcionamento dos Jardins de
Infância e Escolas Básicas do 1º Ciclo do Concelho da Chamusca.----------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO N.º 23 – APRECIAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE
CEDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE
CHAMUSCA, ASSOCIAÇÃO ARTESANATO REGIÃO DE SANTARÉM E JUNTA
DE FREGUESIA DE CARREGUEIRA, JUNTA DE FREGUESIA DE CHAMUSCA,
JUNTA DE FREGUESIA DO PINHEIRO GRANDE, JUNTA DE FREGUESIA DE
ULME, JUNTA DE FREGUESIA DE VALE DE CAVALOS.--------------------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao seu homólogo da Câmara
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Municipal e este delegou-a ao Senhor Vice-Presidente que explicou a importância da
Ratificação deste Protocolo com as várias Entidades.--------------------------------------------Inquirido o Plenário, nada ocorreu, pelo que se passou à votação.---------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal ratificou os Protocolos
de cedência de Recursos Humanos entre a Câmara Municipal de Chamusca, a
Associação de Artesanato da Região de Santarém e as Juntas de Freguesia da
Carregueira, Chamusca, Pinheiro Grande, Ulme e Vale de Cavalos.--------------------------Esgotado o presente ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se, de imediato, ao
seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO N.º 24 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ENTRE A CÂMARA
MUNICIPAL DE CHAMUSCA E A JUNTA DE FREGUESIA DO CHOUTO /
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA / PROTOCOLO DGAL.---------------------------O Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara
Municipal e este delegou-a ao Senhor Vice-Presidente que explicou a importância do
Protocolo já que quase todas as Juntas de Freguesia do Concelho tinham tido
Protocolos assinados no mesmo âmbito.------------------------------------------------------------Inquirido o Plenário, nada ocorreu, pelo que se passou à votação.---------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal aprovou o Protocolo de
Colaboração Administrativa e Financeira entre a Câmara Municipal de Chamusca e a
Junta de Freguesia do Chouto / Modernização Administrativa / Protocolo DGAL.----------Encerrada a Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
inquiriu o público presente se havia alguém que quisesse intervir. Como ninguém se
manifestou deu-se por encerrada a presente Sessão desta Assembleia Municipal, pelo
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que se lavrou a presente Acta que, conjuntamente com os Senhores Presidente da Mesa e
Segundo Secretário, passo a assinar.--------------------------------------------------------------José Joaquim Pardal Melão
Emídio José Cruz Cegonho
António Manuel Úrsula Peixinho

