Assembleia Municipal de Chamusca

ACTA Nº 5/2008
--Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia
vinte seis de Junho de dois mil e oito. ---------------------------------------------------------------Aos vinte seis dias do corrente mês de Junho de dois mil e oito, pelas vinte e uma horas
e quarenta minutos, realizou-se a Sessão Ordinária, com a seguinte ORDEM DE
TRABALHOS: -----------------------------------------------------------------------------------------1. Relatório de Actividades do Executivo Municipal Relativo aos Meses de Maio e
Junho – Apreciação. ----------------------------------------------------------------------------------2. Ponto de Situação da Câmara Municipal.---------------------------------------------------- 3.CLAS de Chamusca – Apreciação de:---------------------------------------------------------a) Avaliação do Plano de Acção 2007;-----------------------------------------------------------b) Plano de Acção 2008.----------------------------------------------------------------------------4. AR – Águas do Ribatejo, EIM – Análise e Aprovação de:---------------------------------a) Orientações Estratégicas;------------------------------------------------------------------------b) Contrato de Gestão.-------------------------------------------------------------------------------5. Plano Director Municipal de Chamusca – Análise e Aprovação de:---------------------a) Alteração ao Regulamento / Artigo 20º (Espaços Industriais);---------------------------b) Alteração à Planta de Ordenamento Parreira e Salvador.---------------------------------6. Eco Parque do Relvão – II Fase / Carregueira – Instalação da Empresa “Prolixo,
Lda” – Protocolo RIP’S – Análise e Ratificação.-------------------------------------------------7. Rede de Águas e Esgotos / Carregueira e Pinheiro Grande – Reconhecimento de
Interesse Público – Análise e Aprovação.----------------------------------------------------------8. Benefícios Relativos à Interioridade – Isenção de IMT (Habitação) – Análise e
Aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------
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--9. Protocolo de Cedência de Recursos Humanos – Câmara Municipal de Chamusca e
Junta de Freguesia de Parreira – Análise e Ratificação.----------------------------------------10. Protocolo de Cedência de Recursos Humanos – Câmara Municipal de Chamusca
e Junta de Freguesia de Pinheiro Grande – Análise e Ratificação.---------------------------11. Protocolo de Cedência de Recursos Humanos – Câmara Municipal de Chamusca
e Junta de Freguesia de Ulme – Análise e Ratificação.-----------------------------------------12. Adenda ao Protocolo de Cedência de Recursos Humanos – Câmara Municipal de
Chamusca e Junta de Freguesia de Ulme – Análise e Ratificação.---------------------------13. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio a Equipamentos –
Câmara Municipal de Chamusca e “Aconchego” – Centro de Apoio Social de Vale de
Cavalos – Análise e Ratificação.---------------------------------------------------------------------14. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio a Obras –
Câmara Municipal de Chamusca e Centro de Apoio Social de Parreira – Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------15. Proposta de Protocolo de Colaboração Financeira e Administrativa – Câmara
Municipal de Chamusca e Santa Casa da Misericórdia de Chamusca – Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------16. Saúde Pública / Animais Abandonados – Memorando de Entendimento – Câmara
Municipal de Chamusca e Associação dos Amigos dos Animais e do Ambiente da
Chamusca – Análise e Ratificação.-----------------------------------------------------------------17. Acordo de Cooperação – Câmara Municipal de Chamusca e Conselho Municipal
da Cidade de Manica – Análise e Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------PRESENÇAS-----------------------------------------------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registou-se a ausência de Nuno Gabriel Messias de
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Almeida, de Carlos José Pratas Silva e de João Gabriel Garcias Rodrigues. ----------------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças de: Presidente Sérgio
Carrinho, Vice-Presidente Francisco Matias, Vereadora Dr.ª Manuela Marques e
Vereador Eng.º João Carlos Amaral Netto.----------------------------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA----------------------------------------Foi informado o Plenário da entrada das justificações e respectivos pedidos de
substituição à presente Sessão de Fernando Manuel Lopes da Silva Santos por Joaquim
João Rosa Alcobia, PS, de Manuel João da Luz Aranha por Nuno Gabriel Messias
Almeida, PS, de Pedro José Silva por Ivone Carrinho Matias, CDU-PCP/PEV, de José
Manuel Marcelino Pinto por Alexandre Manuel Braz Diniz, Outra Força Melhor Futuro
– PPD/PSD-CDS-PP e de José Augusto Carrinho por Rui Fernando Guedelha, PS.---------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------Iniciando os trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia colocou à discussão as
Actas nº 3 e 4 de 2008. --------------------------------------------------------------------------------Surgindo apenas uma pequena correcção ortográfica, indicada pelo Senhor Deputado
Joaquim João Rosa Alcobia, PS, corrigida de imediato na Acta nº 3 tendo-se passado de
seguida à votação das referidas Actas.--------------------------------------------------------------Assim e por unanimidade de presenças foi aprovada a Acta n º 3/2008 e por maioria
de presenças, com duas abstenções da bancada do PS, aprovada a Acta nº 4/2008.---------Foi ainda abordada e discutida a situação da saúde no Concelho da Chamusca vista
por todos com grande preocupação e vontade de encontrar soluções. Transmitiu o
Senhor Presidente da Câmara Municipal que estão a acompanhar a situação com
bastante preocupação, relatou os contactos feitos na tentativa de encontrar soluções,
principalmente para a substituição dos médicos que se vão aposentar. A bancada da
CDU-PCP/PEV apresentou uma Recomendação sobre o assunto, lida pelo Senhor
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Deputado José Joaquim Jesus Braz e que se transcreve.-----------------------------------------“Assembleia Municipal-----------------------------------------------------------------------------26.06.2008------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECOMENDAÇÃO-----------------------------------------------------------------------Saúde Concelhia Em Situação Difícil-------------------------------A saúde concelhia está a passar por uma situação difícil. A situação irá agravar-se
com a passagem à reforma, por terem atingido o tempo de serviço necessário para o
efeito, de dois médicos de família, que tem desempenhado funções no Centro de Saúde
da Chamusca Estamos muito preocupados com esta situação e esperamos que o
esforço desenvolvido pela Câmara Municipal, consiga assegurar os níveis de cuidados
de saúde existentes no concelho.--------------------------------------------------------------------Esta Assembleia tomou num passado recente (Dezembro de 2007), uma posição
conjunta de todas as forças políticas para que fossem respeitados os compromissos
assumidos pelas entidades regionais da saúde, tendo em consideração as
características do concelho de grande extensão geográfica e com aspectos sociais e
económicos, típicos de um concelho rural do interior.-------------------------------------------Voltamos a lembrar o papel desempenhado pelas entidades locais ligadas à saúde, à
segurança social e à protecção civil, tendo em conta as excelentes relações
institucionais para que se mantenham com as autarquias as parcerias necessárias para
viabilizar a manutenção dos serviços locais de saúde, bem como a possibilidade de
eventualmente reforçar algumas valências na área dos serviços de diagnóstico e
terapêutica.----------------------------------------------------------------------------------------------As políticas de saúde dos últimos governos não têm tido em consideração o reforço do
Serviço Nacional de Saúde. Antes pelo contrário, a vertente económica tem prevalecido
com restrições orçamentais que levam ao encerramento de diversos serviços de saúde
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nas regiões do interior, com menos população, em detrimento da aposta na qualidade
dos cuidados de saúde para toda a população.----------------------------------------------------Perante a realidade nua e crua destas políticas, os órgãos do poder local deverão
estar atentos e pressionar as entidades nacionais e regionais para que sejam cumpridos
todos os compromissos assumidos perante as populações e respeitado o direito à saúde.
--A saúde é um direito da população e uma das suas grandes preocupações,
principalmente nas camadas mais idosas, que não podem ser esquecidas.-------------------Enquanto responsáveis autárquicos, cumpre-nos lutar pela defesa dos interesses
legítimos das comunidades locais na área da saúde, como de outras de igual
importância.---------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia deve assumir uma posição firme que envolva, se possível, todas as
forças políticas, para que sejam garantidos os serviços de saúde assumidos nestes
últimos anos pelas entidades responsáveis pela saúde no nosso concelho,
considerando, como acima referimos, a sua extensão geográfica, os aspectos sociais e
económicos e a interioridade da população.-------------------------------------------------------Neste sentido, recomendamos ao executivo que continue a fazer todos os esforços
necessários junto das entidades responsáveis para que sejam assegurados, com
qualidade, os cuidados de saúde prestados à população do concelho.------------------------Os eleitos da CDU------------------------------------------------------------------------------------Mudando de assunto a Senhora Deputada Aurelina Conde Andrade Rufino, Outra
Força Melhor Futuro – PPD/PSD-CDS-PP, relembrou a situação do edifício inacabado
na Rua do Malcozinhado, considerado, como já referiu na anterior sessão, um perigo
por falta de segurança dado haverem algumas madeiras e ferros suportados apenas por
cordas, pelo que pergunta qual o ponto de situação.----------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que este assunto está pendente de
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uma resolução judicial, é uma situação desagradável sobre a qual a Câmara Municipal
não tem qualquer domínio, podendo tão somente ir vigiando os materiais suspensos
pelas cordas de modo a evitar que possam causar problemas se caírem.----------------------Nada mais tendo surgido passou-se ao período da Ordem do dia.---------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------Ponto Nº 1 – Relatório de Actividades do Executivo Municipal Relativo aos Meses de
Maio e Junho – Apreciação.-------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal limitou-se a enumerar os relatórios
apresentados, acrescentou que hoje foi feita a escritura com a Empresas das Águas que
irá laborar em Ulme e disse estar à disposição, assim como o Senhor Vice-Presidente e a
Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Marques, para eventuais esclarecimentos.----------------Apresentado o ponto e nada tendo ocorrido passou-se ao seguinte.--------------------------Ponto Nº 2 – Ponto de Situação da Câmara Municipal .--------------------------------------O Senhor Vice-Presidente introduziu o ponto, focando que em relação ao controlo
orçamental, com base nos meses apurados, tudo indica que o semestre seja positivo.
Sobre os planos de pagamentos concelhios, apesar dos meses de Dezembro de 2007 e
Janeiro de 2008 terem sido muito negativos, houve uma ligeira recuperação e de
momento só há um mês de atraso em algumas áreas. O plano geral de dívidas tem sido
cumprido. Quanto ao endividamento do Município aguarda-se análise do semestre.
Relativamente aos encargos com o pessoal tudo se mantêm, sobre a modernização e
reorganização dos serviços as medidas apresentadas, no final do ano de 2007, estão em
implementação, quanto à avaliação dos funcionários tendo em conta que continua a sair
legislação e considerando que o indicador para a entrada em curso desta operação é
Janeiro de 2009, estão ainda a ser apreciadas algumas questões. O novo Regime de
Taxas e Licenças, até porque saiu nova legislação, continua em análise. Relativamente à
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cooperação com as Juntas de Freguesia, houveram alguns atrasos durante o semestre,
uns por questões climatéricas outros do ponto de vista financeiro mas a recuperação foi
feita e de momento está tudo a ser cumprido dentro do previsto. Quanto ao CCA número
três foram alcançados os objectivos, que terminarão amanhã ficando a faltar apenas
cumprir o restante da parte financeira até Outubro, pelo que se prevê um final de ano
muito difícil. Em relação ao QREN aguardam-se no contexto da contratualização da
negociação entre os Municípios a possibilidade de apresentar candidaturas às várias
obras, trabalhos ou objectivos, a única candidatura formal apresentada, por indicação
da DREL, foi a do Centro Escolar da Chamusca sobre a qual se aguarda resposta.
Referindo o sector das águas comunicou que foram tomadas várias decisões e
terminados procedimentos, informou ainda que conforme legislação recente os
municípios teriam apenas seis meses para encontrar formas de recuperar as dívidas dos
consumidores, passando esse prazo perdem o direito de receber essas dívidas, como
parêntesis pensa ser uma legislação que salvaguarda os prevaricadores. Ainda em
relação aos incumprimentos a Câmara Municipal decidiu notificá-los para o corte
efectivo, é um procedimento próprio dentro do qual as pessoas têm hipótese de resolver
dentro dos prazos a sua situação caso não o façam será dada informação aos serviços
para que procedam ao corte. Também a Câmara Municipal cumpriu a Lei deixando de
cobrar o aluguer de contador, em Maio, tal como a legislação determinava e deliberou
não aplicar qualquer taxa de disponibilidade, aprovou ainda, a suspensão das execuções
fiscais dado que do ponto de vista jurídico não se pode exercer mais este esforço sobre
os consumidores. Por fim referiu que na informação apresentada, sobre a Semana da
Ascensão, se pode verificar o esforço de contenção e que apesar do crescimento
verificado nalgumas actividades conseguiu-se manter uns níveis razoáveis semelhantes
aos do ano transacto. Finalizou colocando-se à disposição para eventuais questões.------
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--Intervindo o Senhor Deputado Rui Fernando Jesus Guedelha, PS, felicitou a Câmara
Municipal pelo trabalho apresentado, principalmente na área da águas, expressando que
tanto ele com a Junta de Freguesia do Pinheiro Grande estão em total solidariedade com
as medidas tomadas pois quem não paga não pode ter água pública, é uma questão de
justiça.----------------------------------------------------------------------------------------------------Usando, também, da palavra o Senhor Deputado Joaquim João Rosa Alcobia, PS,
considera-se impedido de pagar a sua conta da água, pois já se deslocou aos serviços
por duas vezes e não o fez por indisponibilidade dos serviços, uma vez junto do leitor
cobrador e outra na tesouraria. Questiona-se se não se estará a passar o mesmo com
outros consumidores. Diz não pôr em causa o trabalho que está a ser feito, mas chama a
atenção para o que lhe sucedeu dentro do que entende como prazos legais e sublinha que
agora quando vier pagar tem que o fazer com juros. Conclui que algo está mal e têm que
ser revisto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 3 – CLAS de Chamusca – Apreciação de:--------------------------------------------a) Avaliação do Plano de Acção 2007;-----------------------------------------------------------b) Plano de Acção 2008.----------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Marques explanou que o Plano de Acção para
2008 foi feito de acordo com os sete eixos definidos no PNAI, sendo que o PNAI é o
plano de acção nacional para a inclusão, e que de acordo com os referidos eixos a
comissão decidiu fazer um conjunto de actividades, devidamente divididas, planificadas
e calendarizadas ao longo do ano que depois serão devidamente avaliadas. Sendo o
principal objectivo do Plano a eliminação, minimização ou redução da pobreza e
exclusão social nos grupos mais vulneráveis, crianças e idosos. Destacou como eixo
fundamental, muito preocupante, o da qualificação e do emprego, dado haver um índice
elevadíssimo de analfabetismo no Concelho, não só na população idosa como também
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nos jovens que terminam a escola sem o mínimo de qualificação profissional ou
académica para fazer face às novas exigências do mundo do trabalho, pelo que estão a
trabalhar sobretudo nesta área. Sobre o Plano de Acção de 2007 referiu ser um
documento muito simples no qual estão identificadas todas as acções previstas e qual o
grau de conclusão de cada uma. Abordou, ainda, as transferências de competências para
as autarquias das áreas da educação, saúde e social informando que decorrem reuniões
de planificação das respectivas transferências.----------------------------------------------------Colocado o assunto à discussão o Senhor Deputado José Joaquim Jesus Braz, CDUPCP/PEV questiona se as transferências de competências são acompanhadas das
respectivas verbas, para fazer face aos custos que envolvem, ou serão mais uma
sobrecarga para os Municípios. Pergunta, ainda, se a construção do Centro Escolar será
nos terrenos onde está a escola EB2, 3.------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora explica que a questão das transferências de competências ainda
gera muita discussão que de momento estão a ser estudadas as situações e negociadas.
Quanto ao centro escolar tudo indica que irá ser construído nos referidos terrenos uma
vez que pertencem ao Município e estão disponíveis.---------------------------------------------Por sua vez o Senhor Deputado António Manuel Gaudêncio Nunes, PS, referindo o
Plano de Acção para 2008 e a intenção, já apresentada à uns meses, sobre a construção
de um lar para a terceira idade na zona sul do Concelho, perguntando se houve
alteração nesse propósito, ao Senhora Vereadora respondeu manter-se esse desígnio,
faltando apenas definir a sua localização. Quanto ao apresentado no plano de acção são
objectivos de algumas instituições em se candidatarem à construção destes
equipamentos.-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 4 – AR – Águas do Ribatejo, EIM – Análise e Aprovação de:--------------------a) Orientações Estratégicas;-----------------------------------------------------------------------
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--b) Contrato de Gestão.-------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal falou sobre a empresa Águas do Ribatejo e
explicou que os documentos apresentados devem acompanhar a constituição da
sociedade. O documento das Orientações Estratégicas descreve as várias intervenções
previstas para o Concelho da Chamusca, no sector das águas e dos esgotos, já o
Contrato de Gestão é o conjunto de regras que definem quais as relações entre o
Município e a Empresa.--------------------------------------------------------------------------------Nada surgindo de relevante as respectivas alíneas do ponto foram postas à votação e
aprovadas por unanimidade de presenças e em minuta conforme solicitado.-----------------Para a alínea a) foi deliberado em Minuta: - “Assim, por unanimidade de presenças, a
Assembleia Municipal analisou e aprovou as Orientações Estratégias / AR – Águas do
Ribatejo, EIM” e para a alínea b): – “Assim, por unanimidade de presenças, a
Assembleia Municipal analisou e aprovou o Contrato de Gestão com a AR – Águas do
Ribatejo, EIM.”----------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 5 – Plano Director Municipal de Chamusca – Análise e Aprovação de:-------a) Alteração ao Regulamento / Artigo 20º (Espaços Industriais);---------------------------b) Alteração à Planta de Ordenamento Parreira e Salvador.---------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que é necessária a alteração ao
regulamento para que se possam implantar nas Zonas Industriais contíguas (Chamusca,
Ulme, Carregueira e Parreira/Salvador) indústrias de todos os tipos e possibilidade de
criação de áreas comerciais. Quanto à alteração da Planta de Ordenamento
Parreira/Salvador explicou que esta visa a substituição de um espaço de Zona Industrial
para um de Zona Habitacional a Consolidar e Zona de Equipamentos Existente, dando
assim resposta à procura da população de um espaço adequado à construção,
permitindo ainda a fixação local de pessoas e serviços.-----------------------------------------
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--Não tendo surgido questões ou dúvidas pertinentes sobre o assunto, foram as referidas
alíneas colocadas à votação e aprovadas por unanimidade de presenças e em minuta.-----“Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal analisou e aprovou a
Alteração ao Regulamento / Artigo 20º (Espaços Industriais) – Plano Director
Municipal de Chamusca.”----------------------------------------------------------------------------“Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal analisou e aprovou a
Alteração à Planta de Ordenamento Parreira e Salvador – Plano Director Municipal de
Chamusca.”---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 6 – Eco Parque do Relvão – II Fase / Carregueira – Instalação da Empresa
“Prolixo, Lda” – Protocolo RIP’S – Análise e Ratificação.------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal explicou este protocolo e referiu tratar-se
de uma empresa de recolha de medicamentos fora de uso, que não tem um grande
volume de negócio mas que cria cerca de cinquenta postos de trabalho. O protocolo
refere também a entrega anual de 2,5 % sobre facturação da empresa à Câmara
Municipal destinados à área social.-----------------------------------------------------------------A Senhora Deputada Aurelina Conde Andrade Rufino, Outra Força Melhor Futuro PPD/PSD-CDS-PP, diz que de facto todos ficamos muito contentes com a instalação de
empresas no nosso Concelho, sobretudo quando cria grande número de postos de
trabalho, mas refere que também ficamos preocupados quando se trata de resíduos
perigosos que exigem grande acompanhamento e um controle apertado, pelo que
questionou se esta empresa irá ter o acompanhamento das outras RIP’s ou se terá
acompanhamento próprio. Tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal esclarecido
que a Agência Portuguesa do Ambiente é a entidade licenciadora e responsável pelo
acompanhamento deste tipo de empresas mas que de qualquer modo a Câmara
Municipal estudará um meio de fazer também um acompanhamento cuidadoso.------------
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--Nada mais tendo surgido foi o ponto colocado à votação e aprovado por unanimidade
de presenças e minuta.--------------------------------------------------------------------------------- “Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal analisou e aprovou a
instalação da Empresa Prolixo; Lda – Protocolo RIP’S / Eco Parque do Relvão – II
Fase / Carregueira.”-----------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 7 – Rede de Águas e Esgotos / Carregueira e Pinheiro Grande –
Reconhecimento de Interesse Público – Análise e Aprovação.---------------------------------Usando, novamente, da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal comentou o
assunto, que não suscitou quais dúvidas ou questões, pelo que foi votado e aprovado por
unanimidade de presenças e em minuta.------------------------------------------------------------ “Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal analisou e aprovou o
Reconhecimento de Interesse Público – Rede de Águas e Esgotos / Carregueira e
Pinheiro Grande.”--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 8 – Benefícios Relativos à Interioridade – Isenção de IMT (Habitação) –
Análise e Ratificação.---------------------------------------------------------------------------------Comentando o ponto o Senhor Presidente da Câmara Municipal mencionou a
necessidade de fixação de jovens no concelho abrangida pela referida Portaria da
“Interioridades”. Não tendo surgido comentários o ponto foi colocado à votação e
aprovado por unanimidade de presenças .----------------------------------------------------------Dado tratar-se de protocolos análogos o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
apresentou os pontos de 9 a 12 em conjunto.-------------------------------------------------------Ponto Nº 9 – Protocolo de Cedência de Recursos Humanos – Câmara Municipal de
Chamusca e Junta de Freguesia de Parreira – Análise e Ratificação.------------------------Ponto Nº 10 – Protocolo de Cedência de Recursos Humanos – Câmara Municipal de
Chamusca e Junta de Freguesia de Pinheiro Grande – Análise e Ratificação.-----------
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--Ponto Nº 11 – Protocolo de Cedência de Recursos Humanos – Câmara Municipal de
Chamusca e Junta de Freguesia de Ulme – Análise e Ratificação.---------------------------Ponto Nº 12 – Adenda ao Protocolo de Cedência de Recursos Humanos – Câmara
Municipal de Chamusca e Junta de Freguesia de Ulme – Análise e Ratificação.----------Protocolos que a Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Marques comentou e que não
suscitaram quaisquer dúvidas pelo que foram colocados à votação e todos aprovados
por unanimidade de presenças.-----------------------------------------------------------------------Novamente o Senhor Presidente da Mesa anunciou os dois pontos seguintes em
conjunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 13 – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio a
Equipamentos – Câmara Municipal de Chamusca e o “Aconchego” – Centro de Apoio
Social de Vale de Cavalos – Análise e Ratificação.-----------------------------------------------Ponto Nº 14 – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio a
Obras – Câmara Municipal de Chamusca e Centro de Apoio Social de Parreira –
Análise e Ratificação.---------------------------------------------------------------------------------Após explanação dos protocolos, pelo Senhor Vice-Presidente Francisco Manuel
Petisca Matias, e não surgindo questões relevantes foram, os mesmos, votados e
aprovados por unanimidade de presenças.---------------------------------------------------------Ponto Nº 15 – Proposta de Protocolo de Colaboração Financeira e Administrativa –
Câmara Municipal de Chamusca e Santa Casa da Misericórdia de Chamusca –
Análise e Ratificação.---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal desenvolveu o protocolo, concluindo que,
ao fim de alguns anos de conversa, finalmente podemos ver a concretização de uma
Unidade Integrada de Apoios Continuados instalada no antigo hospital da Misericórdia.
Disse ser uma obra orçada em um milhão e quinhentos mil euros, sendo financiada pelo
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Estado Central em quinhentos mil euros, pela Câmara Municipal noutros quinhentos mil
e os restantes ficaram a cargo da Misericórdia. Pensa que o ideal seria um serviço
público, do Serviço Nacional de Saúde, com tudo a que temos direito, mas considera que
este irá responder a muitas das necessidades do concelho.--------------------------------------Também o Senhor Deputado João Lino Marques Saramago, CDU-PCP/PEV mostrou o
sua satisfação em relação à concretização deste projecto, compreende e concorda
plenamente com os apoios dados pela Câmara Municipal e considera que a comunidade
sai a ganhar e irá ser bem servida.-------------------------------------------------------------------Nada mais tendo surgido foi o ponto colocado à votação e aprovado por unanimidade
de presenças e em minuta.-----------------------------------------------------------------------------“Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal analisou e ratificou a
Proposta de Protocolo de Colaboração Financeira e Administrativa entre a Câmara
Municipal de Chamusca e a Santa Casa da Misericórdia de Chamusca.”---------------------Ponto Nº 16 – Saúde Pública / Animais Abandonados – Memorando de
Entendimento – Câmara Municipal de Chamusca e Associação dos Amigos dos
Animais e do Ambiente da Chamusca – Análise e Ratificação.--------------------------------Também este Memorando de Entendimento foi explicado pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal que ressalvou a necessidade de enquadrar os animais abandonados,
principalmente por uma questão de saúde pública. Fortalecendo a ideia a Senhora
Deputada Aurelina Conde Andrade Rufino, Outra Força Melhor Futuro – PPD/PSDCDS-PP, acentuou o assunto que considera de extrema importância e disse que se há
pessoas vocacionadas para isso e voluntárias que se deve colaborar com elas e ajudá-las
o mais possível.-----------------------------------------------------------------------------------------Finalizada a exposição e discussão do ponto foi o mesmo votado e aprovado por
unanimidade de presenças.---------------------------------------------------------------------------

Assembleia Municipal de Chamusca

--Ponto Nº 17 – Acordo de Cooperação – Câmara Municipal de Chamusca e Conselho
Municipal da Cidade de Manica – Análise e Ratificação.---------------------------------------Este Acordo de Cooperação foi apresentado pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal e baseia-se num contacto iniciado pela Casa de Moçambique em Portugal que
traduz a vontade de estreitar relações mútuas entre os dois municípios, objectivando
incentivar relações económicas, formação de técnicos municipais, troca de experiências
e promoção de intercambio desportivo e cultural.-------------------------------------------------Não tendo surgido quais dúvidas ou questões o ponto foi votado e aprovado por
unanimidade de presenças.----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal consultou o Público presente sobre
eventuais intervenções, nada ocorrendo deu-se por encerrada a presente Sessão
Ordinária desta Assembleia Municipal, da qual 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 da Cruz Cegonho
Ana Cristina Frazão Costa

