Assembleia Municipal de Chamusca

ACTA Nº 6/2008
--Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia
dezanove de Setembro de dois mil e oito. -----------------------------------------------------------Aos dezanove dias do corrente mês de Setembro de dois mil e oito, pelas vinte e uma
horas e trinta e sete minutos, realizou-se a Sessão Ordinária, com a seguinte ORDEM
DE TRABALHOS: ------------------------------------------------------------------------------------1.Relatório de Actividades do Executivo Municipal Relativo aos Meses de Julho a
Setembro – Apreciação. ------------------------------------------------------------------------------2.Ponto de Situação da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------3. Modificação ao Orçamento do Ano Económico de 2008 – 2ª Revisão – Análise e
Aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------4.CULT / Área Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística da Zona Antiga da
Chamusca – Análise e Aprovação.------------------------------------------------------------------5.CIMLT / Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo – Proposta de Estatutos –
Análise e Aprovação.----------------------------------------------------------------------------------6.ETAR de Carregueira e Pinheiro Grande – Desafectação da RAN e REN – Análise
e Aprovação.--------------------------------------------------------------------------------------------7.PDM: - Alteração do Plano Director Municipal de Chamusca / Eco-Parque Fase
II, III e IV – Análise e Aprovação.------------------------------------------------------------------8.PDM: - Alteração do Plano Director Municipal de Chamusca / Eco-Parque Fase
II, III e IV – Alteração da Carta de REN – Análise e Aprovação.-----------------------------9.PDM: - Alteração do Plano Director Municipal de Chamusca / Eco-Parque Fase
II, III e IV – Avaliação Ambiental Estratégica / AAE – Análise e Aprovação.--------------10. Plataforma Eco-Parque do Relvão – Análise e Aprovação.-----------------------------
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--11.Concurso para Reconhecimento de Pólos de Competitividade e Tecnologia e de
outros “Cluters” / Eco Parque do Relvão – Análise e Aprovação.-----------------------------12.Projecto de Constituição de Loteamento Industrial (Casal do Relvão /
Carregueira) – Eco – Parque do Relvão / Fase I – Análise e Ratificação.-------------------13.Derrama 2009 – Análise e Aprovação.--------------------------------------------------------14.IMI 2009 – Análise e Aprovação.--------------------------------------------------------------15.IMT / Estatutos Benefícios Fiscais – Habitação / Chamusca – Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------16.Construção do Lar de Idosos na Carregueira – Contrato Programa entre o
Município de Chamusca e o Centro de Apoio Social da Carregueira – Análise e
Aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------17.Educação / Transportes Escolares – Análise e Ratificação de Protocolos no
Âmbito da Educação entre o Município de Chamusca e:---------------------------------------a) Escola Técnica Profissional do Ribatejo;-----------------------------------------------------b) Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento;--------------------------------------c) INSIGNARE – Associação de Formação;----------------------------------------------------d)“Táxi Barriga & Figueira, Lda.”;--------------------------------------------------------------e) Associação de Bombeiros Voluntários Chamusquenses;-----------------------------------f) Chamusca Basket Clube;------------------------------------------------------------------------g) Município de Constância;-----------------------------------------------------------------------h) Município de Coruche;--------------------------------------------------------------------------i) Município de Almeirim.--------------------------------------------------------------------------18.Educação / Candidatura ao Financiamento no Âmbito do Programa das
Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico – Dossier de
Candidatura (Ano Lectivo 2008/2009) – Análise e Ratificação.------------------------------
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--a) Ensino de Inglês / Protocolo Parceria com a EDUTEC Portugal – PLETS, Lda.;----b) Adenda ao Protocolo de Parceria;-------------------------------------------------------------c) Ensino de Música / Protocolo Parceria com Associação Cultural “Cantar Nosso”;--d) Adenda ao Protocolo de Parceria.--------------------------------------------------------------19.Educação / Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC’S) – Actividade
Física e Desportiva – Análise e Ratificação de Protocolos de Utilização de Instalações
entre o Município de Chamusca e:------------------------------------------------------------------a) Sociedade Recreativa Arripiadense;-----------------------------------------------------------b) Sociedade Recreativa Valcavalense;-----------------------------------------------------------c) AVUCA – Carregueira;--------------------------------------------------------------------------d) Sociedade de Instrução e Recreio do Pinheiro Grande;------------------------------------e) Sociedade Recreativa Ulmense;----------------------------------------------------------------f) Centro Cultural do Semideiro;------------------------------------------------------------------g) Junta de Freguesia do Chouto;-----------------------------------------------------------------h) Junta de Freguesia de Parreira;---------------------------------------------------------------i) União Desportiva de Chamusca.----------------------------------------------------------------20.Educação / Protocolo do Programa de Generalização do Fornecimento de
Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico – Dossier de
Candidatura – Ano Lectivo 2007 / 2008 – Análise e Ratificação.------------------------------21.Análise e Ratificação – Protocolo de Colaboração/Educação – Programa de
Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do
Ensino Básico do Concelho/Ano Lectivo 2008/2009, entre o Município de Chamusca e:
--a) Centro de Apoio Social “Aconchego” (Vale de Cavalos);---------------------------------b) Centro de Apoio Social de Ulme – CASULME;---------------------------------------------c) Comissão de Pais do Jardim de Infância e da Escola do 1º ciclo do Semideiro;------
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--d) Centro de Apoio Social da Parreira;-----------------------------------------------------------e) Centro de Acolhimento Social do Chouto;----------------------------------------------------f) Centro de Apoio Social da Carregueira;------------------------------------------------------g) Santa Casa da Misericórdia da Chamusca.--------------------------------------------------22.Análise e Ratificação – Protocolo de Colaboração / Educação – Programa de
Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Ensino PréEscolar do Concelho / Ano Lectivo 2008/2009, entre o Município de Chamusca e:--------a) Centro de Apoio Social “Aconchego” (Vale de Cavalos);---------------------------------b) Centro de Apoio Social de Ulme – CASULME;---------------------------------------------c) Comissão de Pais do Jardim de Infância e da Escola do 1º ciclo do Semideiro;-------d) Centro de Apoio Social da Parreira;-----------------------------------------------------------e) Centro de Acolhimento Social do Chouto;----------------------------------------------------f) Centro de Apoio Social da Carregueira;------------------------------------------------------g) Santa Casa da Misericórdia da Chamusca.--------------------------------------------------23.Análise e Ratificação – Protocolo de Colaboração / Educação – Serviço de
Manutenção das Salas de Refeições Escolares / Ano Lectivo 2008/2009, entre o
Município de Chamusca e:---------------------------------------------------------------------------a) Junta de Freguesia de Carregueira;-----------------------------------------------------------b) Junta de Freguesia do Chouto;-----------------------------------------------------------------c) Junta de Freguesia de Parreira;----------------------------------------------------------------d) Junta de Freguesia de Ulme;-------------------------------------------------------------------e) Junta de Freguesia de Vale de Cavalos.-------------------------------------------------------24.Proposta de Protocolo de Colaboração/ Educação – Verbas de Apoio ao
Funcionamento dos Jardins de Infância e Escolas Básicas do 1º Ciclo da Chamusca –
Município de Chamusca e AVEJICC – Análise e Ratificação.--------------------------------
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--25.Proposta de Protocolo – Acção Social Escolar – Verbas de Apoio à Aquisição de
Material Escolar – Análise e Ratificação.---------------------------------------------------------26.Ocupação de Tempos Livres / Protocolo de Colaboração – Município de
Chamusca, Ludoteca e Chamusca Basket Clube – Análise e Ratificação.-------------------27.Protocolo de Cedência da Sala de Formação / Centro de Apoio a Empresas –
Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Chamusca – Análise e Ratificação.----28.Proposta de Protocolo / Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio a Obras
e Equipamentos – Município de Chamusca e Centro Paroquial do Pinheiro Grande –
Análise e Ratificação.---------------------------------------------------------------------------------29.Análise e Ratificação – Protocolos de Colaboração Administrativa e Financeira /
Emprego Social entre o Município de Chamusca e:---------------------------------------------a) Centro Acolhimento Social do Chouto (uma unidade a tempo inteiro e outra a
tempo parcial);------------------------------------------------------------------------------------------b) Centro Apoio Social de Ulme – CASULME;-------------------------------------------------c) Centro de Apoio Social da Parreira.-----------------------------------------------------------30.Protocolo de Emprego Social – Programa Ocupacional / Subsidiados entre o
Município de Chamusca e a Junta de Freguesia de Chamusca – Análise e Ratificação.
--31.Análise e Ratificação – Emprego Social / POC’S – Prevenção Fogos Florestais e
Outras Intempéries – Protocolos de Cedência de Recursos Humanos entre o Município
de Chamusca e:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Junta de Freguesia de Carregueira;-----------------------------------------------------------b) Junta de Freguesia de Chamusca;-------------------------------------------------------------c) Junta de Freguesia de Parreira;----------------------------------------------------------------d) Junta de Freguesia de Ulme;-------------------------------------------------------------------e) Junta de Freguesia de Vale de Cavalos.------------------------------------------------------
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--32.Espaço Internet / Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira –
Município de Chamusca e Juntas de Freguesia do Concelho – Análise e Ratificação.----33.Comparticipação para GIP’S/ECIN-08 / Protecção Civil/ Proposta de Adenda ao
Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira entre o Município de
Chamusca e a Associação de Bombeiros Voluntários Chamusquenses – Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------34.Requalificação e Arrelvamento do Campo de Futebol Municipal de Chamusca /
Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira entre o Município de
Chamusca e a União Desportiva de Chamusca – Análise e Ratificação.---------------------35.RETECORK / Projecto SUDOE – Proposta de Definição de Participação dos
Membros Portugueses – Análise e Aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------PRESENÇAS-----------------------------------------------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registou-se a ausência de Fernando Manuel Lopes
Silva Santos, de Manuel João Luz Aranha e de António Maria Rodrigues Peixinho. --------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças de: Presidente Sérgio
Carrinho, Vice-Presidente Francisco Matias, Vereadora Dr.ª Manuela Marques e dos
Vereadores Eng.º João Carlos Amaral Netto e Dr. Fernando Pratas .--------------------------------------------------------------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, da justificação de António Maria Rodrigues Peixinho e do
pedido de suspensão de mandato, por 180 dias, de João Manuel Silva Pestana Pereira
que será substituído nesse período por Vera Cristina Pratas Oliveira, Outra Força
Melhor Futuro – PPD/PSD-CDS-PP.--------------------------------------------------------------
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---------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------Iniciando os trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia colocou à discussão a Acta
nº 5, que não suscitando dúvidas ou questões, foi colocada à votação e aprovada por
maioria de presenças e duas abstenções da bancada do PS.-------------------------------------Nada mais tendo surgido passou-se ao período da Ordem do dia.---------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------Ponto Nº 1 – 1.Relatório de Actividades do Executivo Municipal Relativo aos Meses
de Julho a Setembro – Apreciação. -----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou sucintamente o relatório de
actividades do ECO PAR

QUE DO RELVÃO

considerando a visita agendada para o próximo dia 28, da Assembleia Municipal, que
permitirá apreciar in loco a expansão das diversas actividades. Em relação ao relatório
de actividades da Câmara Municipal o Senhor Vice-Presidente limitou-se a frisar que se
trata do resultado das actividades mais relevantes. Sobre o relatório de Actividades do
Centro de Inclusão Social a Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Marques apenas se
colocou à disposição para eventuais questões. Aproveitou ainda para informar que no
sector da saúde foram introduzidas umas pequenas alterações nomeadamente em Ulme e
no Semideiro, sendo que ambos os locais passarão a ter serviço de consultas e
enfermagem duas tardes por semana.----------Apresentado o ponto e nada de significativo tendo ocorrido, passou-se ao seguinte.------Ponto Nº 2 – Ponto de Situação da Câmara Municipal .--------------------------------------O Senhor Vice-Presidente relativamente ao ponto de situação enumerou e esclareceu
ponto a ponto o documento apresentado, realçando os factos que considerou mais
relevantes e por fim colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos.----------------José Joaquim Jesus Braz, CDU-PCP/PEV, abordando as transferências de
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competências do pessoal do sector da educação para as autarquias, pergunta se essas
transferências são acompanhadas das verbas correspondentes. Respondendo tanto o
Senhor Vice-Presidente, como a Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Marques, que estão
agendadas reuniões com a DREL, que de momento ainda não sabem ao certo com o que
irão contar, realçaram o trabalho já feito, há muito tempo, pela autarquia no referido
sector, tanto em apoio com pessoal auxiliar como em combustíveis, viaturas entre outros.
Também o Senhor Presidente da Câmara Municipal considera ser uma tarefa
incontornável cujo grande problema é o seu enquadramento financeiro na realidade
física, embora de espírito aberto às propostas da DREL considera que estas devem ser
estudadas e discutidas com bastante atenção e por todos.----------------------------------------Ponto Nº 3 – Modificação ao Orçamento do Ano Económico de 2008 – 2ª Revisão –
Análise e Aprovação.----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal explicou o porquê desta revisão e não
tendo surgido dúvidas ou questões, foi o ponto colocado à votação e Aprovado por
unanimidade de presenças e em Minuta:-----------------------------------------------------------A Assembleia Municipal analisou e aprovou, por unanimidade de presenças, a
Modificação ao Orçamento do Ano Económico de 2008 / 2ª Revisão.--------------------------Pedindo a palavra o Senhor Deputado António Manuel Gaudêncio Nunes informa, em
nome da bancada do PS, que após análise da Ordem de Trabalhos irão votar
favoravelmente todos os pontos, pelo que sugerem a divisão da Ordem de Trabalhos em
três grupos votados em bloco, salvaguardando contudo qualquer esclarecimento pedido.
Proposta que gerou alguma discussão e apresentação de outras sugestões mas que
acabou por ficar sem efeito, após votação com apenas 4 votos a favor e os restantes
contra.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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--O Senhor Deputado Joaquim João Rosa Alcobia, PS, informou que se os trabalhos não
tiverem terminados à 1 hora ir-se-á embora por motivos pessoais.-----------------------------Ponto Nº 4 – CULT / Área Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística da
Zona Antiga da Chamusca – Análise e Aprovação.----------------------------------------------Presente o ofício nº 2116 do Município de Chamusca, de 08 Agosto do corrente ano,
acompanhado da fotocópia, autenticada, da Aprovação da Área Critica de Recuperação
e Reconversão Urbanística (ACRRU) da Zona Antiga de Chamusca, em Reunião
Ordinária da Câmara Municipal de 06-08-2008; do oficio nº 2283 da CULT –
Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo, de 09 de Julho do referido ano, e da
documentação relativa à ACRRU da zona antiga da Chamusca (2 exemplares da
Fundamentação da CRRU; Minuta da Certidão da Acta da Assembleia Municipal, 11
exemplares da Planta de Proposta de Delimitação da ACRRU; 1 exemplar da Planta de
Proposta de Delimitação da ACRRU em vegetal; Minuta da Carta a enviar ao MAOT;
Lista de elementos a entregar na DGOTDU e Suporte Informático contendo os elementos
supracitados em formato digital). -------------------------------------------------------------------Considerando que é de todo o interesse para o Município da Chamusca que o Governo
declare como Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística a área acima
referida, delimitada na planta que aqui se dá como reproduzida, designada por ACRRU
da Zona Antiga da Chamusca e considerando, para efeitos de fundamentação, o teor da
memória descritiva da situação existente, anexa à presente proposta e que também se dá
por integralmente reproduzida; a Assembleia Municipal Analisou e Aprovou, por
unanimidade de presenças, a proposta de classificação da referida área, delimitada a
Sul pelo n.º 7 da Rua Direita de São Pedro (EN 118), a Este pelo limite das
propriedades a este das Ruas da Senhora do Pranto e da Quintinha, a Oeste pelo limite
das propriedades a oeste das Ruas José Luciano de Castro e Anselmo de Andrade, e a

Assembleia Municipal de Chamusca

Norte pela Rua Pedro Álvares Cabral e pelo limite das propriedades a sul da Rua do
Outeiro de São Pedro, com uma área total de 413 301,27 m2, nos termos do n.º 1 do
artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 794/76, de 05 de Novembro, a submeter à aprovação do
Governo, de acordo com o n.º 2 do mesmo artigo.-------------------------------------------------Nestes termos, e no âmbito dos artigos 27º e 28º do Decreto-lei n.º 794/76 de 5 de
Novembro, o Município da Chamusca expressa a sua intenção de que lhe seja concedido
o direito de preferência nas transmissões por título oneroso, entre particulares, em
terrenos ou edifícios situados na totalidade da área abrangida pela ACRRU, durante um
período de 10 anos-------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 5 – CIMLT / Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo – Proposta de
Estatutos – Análise e Aprovação.--------------------------------------------------------------------Após esclarecimento do assunto, por parte do Senhor Presidente da Câmara Municipal
e por nada de significativo ter ocorrido, foi o referido ponto colocado à votação e
Aprovado, por unanimidade de presenças, e Minuta:--------------------------------------------A Assembleia Municipal analisou e aprovou, por unanimidade de presenças, a
Proposta de Estatutos da CIMLT / Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.------Ponto Nº 6 – ETAR de Carregueira e Pinheiro Grande – Desafectação da RAN e
REN – Análise e Aprovação.-------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal face à alteração do local de implantação
da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Carregueira e Pinheiro Grande
explicou a necessidade de desafectação de áreas integradas na Reserva Ecológica
Nacional, assim e nada tendo ocorrido foi o assunto colocado à votação e Aprovado, por
unanimidade de presenças e Minuta:---------------------------------------------------------------
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--A Assembleia Municipal analisou e aprovou, por unanimidade de presenças, a
indispensabilidade da desafectação da RAN e REN dos terrenos essenciais à sua
instalação com a área de 2.895m2.------------------------------------------------------------------Ponto Nº 7 – PDM: - Alteração do Plano Director Municipal de Chamusca / EcoParque Fase II, III e IV – Análise e Aprovação.-------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que a Câmara Municipal já
aprovou a Fundamentação Técnica do Plano de avaliação Ambiental Estratégica (AAE),
e mostrou a necessidade de aprovação desta alteração referindo que estes projectos
estratégicos têm um interesse colossal para o Concelho, pois visam o incremento da
politica de desenvolvimento sustentado com a defesa real do ambiente, criando em
simultâneo condições locais de fixação económica e humana, contribuindo para a
resolução de alguns problemas de âmbito Regional e Nacional. Como nada de
significativo surgisse foi o ponto colocado à votação e Aprovado, por unanimidade de
presenças.------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 8 – PDM: - Alteração do Plano Director Municipal de Chamusca / EcoParque Fase II, III e IV – Alteração da Carta de REN – Análise e Aprovação.------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal comentou esta alteração e disse que para a
sua fundamentação é necessária a elaboração de estudos técnicos dos solos e uma
análise hidrogeológica, pelo que se torna necessário recorrer a uma empresa
especializada, de forma a dar continuidade ao processo. Nada surgindo o ponto foi
votado o Aprovado, por unanimidade de presenças.----------------------------------------------Ponto Nº 9 – PDM: - Alteração do Plano Director Municipal de Chamusca / EcoParque Fase II, III e IV – Avaliação Ambiental Estratégica / AAE – Análise e
Aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------
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--Também aqui o Senhor Presidente da Câmara Municipal explicou esta alteração e
definiu-a como uma continuação ao procedimento do ponto nº 7, nada tendo ocorrido o
ponto foi votado e Aprovado, por unanimidade de presenças.-----------------------------------Ponto Nº 10 – Plataforma Eco-Parque do Relvão – Análise e Aprovação.-----------------Usando novamente da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu
que a Câmara entendeu, considerando o carácter excepcional estratégico do processo do
Eco-Parque do Relvão, a necessidade de assegurar a continuidade do projecto em
permanente consenso político, pelo que propõe a constituição de uma plataforma de
entendimento cujo objectivo é o estudo de um modelo de entidade gestora exclusiva para
o Eco-Parque, a qual será uma empresa privada sem fins lucrativos, constituída por
diversas (CULT, NERSANT, Município de Chamusca, RESITEJO, CIRVER’S, entre
Outras).--------------------------------------------------------------------------------------------------Aurelina Conde Andrade Rufino, Outra Força Melhor Futuro – PPD/PSD-CDS-PP,
verifica com satisfação que o documento considera algumas das preocupações colocadas
pela sua bancada, mesmo assim não concordam com o documento na íntegra, pelo que
se o documento não for definitivo propõem algumas alterações e o estudo mais
aprofundado da situação..-----------------------------------------------------------------------------Pedindo a palavra o Senhor Vereador Dr. Fernando Pratas ressalva, que desde o
inicio do processo a Câmara pediu autorização para estudar o assunto e para começar a
constituir um modelo que permitisse a concretização dos objectivos definidos para o
Eco-Parque do Relvão. Ou seja, vê a necessidade de criar uma entidade e de
implementar tudo o que em conjunto for definido para lá, tendo como base de orientação
técnica o estudo do Dr. Paulo Ferrão. Frisou, ainda, que em seu entender esta entidade
já deveria existir há algum tempo.------------------------------------------------------------------
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-- Aurelina Conde Andrade Rufino, Outra Força Melhor Futuro – PPD/PSD-CDS-PP
disse concordar que de facto já se perdeu muito tempo e que esta associação já deveria
estar formada e enumerando o documento teceu as alterações que a sua bancada
considera terem que ser feitas.------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal sublinha que neste documento o que se
pretendeu encontrar foi uma base de trabalho, para o tratamento político da questão
estratégica e não ir aos pormenores. Aproveitou de imediato, e por estar relacionado,
apresentou o ponto seguinte com base no e-mail recebido da QREN que referencia o
aviso de abertura do concurso para o “Reconhecimento de Pólos de Competitividade e
Tecnologias e de Outros Clusters” cujo prazo de candidaturas decorre de 01 de
Setembro a 15 de Outubro. Prestou diversos esclarecimentos sobre o programa e a
possibilidade de apresentação de candidatura para o projecto Eco parque do Relvão,
que se iniciará com a constituição da referida empresa.-----------------------------------------Por falta de consenso de opiniões acerca do ponto sobre a Plataforma Eco-Parque do
Relvão foi o assunto adiado, e planeada uma próxima discussão mais aprofundada após
o estudo do assunto.------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 11 – Concurso para Reconhecimento de Pólos de Competitividade e
Tecnologia e de outros “Cluters” / Eco Parque do Relvão – Análise e Aprovação.-------Tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal introduzido o Ponto aquando da
explicação do anterior e como nada mais tivesse surgido, foi o mesmo colocado à
votação e Aprovado por unanimidade de presenças.----------------------------------------------Ponto Nº 12 – Projecto de Constituição de Loteamento Industrial (Casal do Relvão /
Carregueira) – Eco – Parque do Relvão / Fase I – Análise e Ratificação.------------------
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--O Senhor Presidente da Câmara Municipal pronunciou-se dizendo que este projecto já
foi aprovado, está registado, sendo portanto um processo fechado. Nada ocorrendo o
ponto foi votado e Ratificado por unanimidade de presenças.-----------------------------------Ponto Nº 13 – Derrama 2009 – Análise e Aprovação.-----------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que se mantêm a Proposta do ano
anterior, ou seja uma derrama de 1,5% sobre o valor tributável sujeito a IRC. Nada
ocorrendo o ponto foi votado e Aprovado por unanimidade de presenças.--------------------Ponto Nº 14 – IMI 2009 – Análise e Aprovação.------------------------------------------------Porque a Câmara Municipal faz um esforço para que as taxas de IMI sejam um ponto
inferior às estipuladas pelo Governo e tendo o governo diminuído as mesmas, propôs o
Senhor Presidente da Câmara Municipal uma alteração ao documento entregue,
passando a aplicar-se taxas de 0.,6 e 0,3 respectivamente. Aceite a alteração proposta o
ponto foi votado e Aprovado por unanimidade de presenças.------------------------------------Ponto Nº 15 – IMT / Estatutos Benefícios Fiscais – Habitação / Chamusca – Análise
e Ratificação.--------------------------------------------------------------------------------------------Explicou o Senhor Presidente da Câmara Municipal trata-se de um casal jovem que
pretende adquirir prédio urbano, para primeira habitação própria e permanente,
inserido em área territorial abrangida pela portaria nº 1467-A/2001, de 31 de
Dezembro. Tendo em conta a necessidade de fixação de jovens no concelho a Assembleia
Municipal após votação deliberou por unanimidade de presenças Ratificar o solicitado.--Ponto Nº 16 – Construção do Lar de Idosos na Carregueira – Contrato Programa
entre o Município de Chamusca e o Centro de Apoio Social da Carregueira – Análise e
Aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------Recordando a aprovação de anterior Protocolo sobre o assunto o Senhor VicePresidente Francisco Manuel Petisca Matias, refere que para enquadramento legal do
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processo principalmente pelo valor em causa, propõem um contrato-programa.
Clarificou ainda, que este tipo de contratos-programa assegura que o Município tenha
conhecimento efectivo da aplicação do dinheiro, que a Instituição parceira não tenha
qualquer tipo de prejuízo, nem dúvidas durante o curso da obra e torna todos os
aspectos mais perceptíveis entre o Município e a Entidade. Nada surgindo o ponto foi
votado e Aprovado por unanimidade de presenças.-----------------------------------------------Pedindo a palavra o Senhor Vice-Presidente propõe a apresentação em conjunto dos
pontos nºs 17 a 25 e do 29 a 31, participa ainda que a pedido da Senhora Vereadora,
Dr.ª Manuela Marques, a alínea do a) do ponto 29 é retirada, não ocorrendo nada em
contrário o Senhor Presidente da Mesa enumerou os pontos.-----------------------------------Ponto Nº 17 – Educação / Transportes Escolares – Análise e Ratificação de
Protocolos no Âmbito da Educação entre o Município de Chamusca e:---------------------a) Escola Técnica Profissional do Ribatejo;-----------------------------------------------------b) Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento;--------------------------------------c) INSIGNARE – Associação de Formação;----------------------------------------------------d)“Táxi Barriga & Figueira, Lda.”;--------------------------------------------------------------e) Associação de Bombeiros Voluntários Chamusquenses;-----------------------------------f) Chamusca Basket Clube;------------------------------------------------------------------------g) Município de Constância;-----------------------------------------------------------------------h) Município de Coruche;--------------------------------------------------------------------------i) Município de Almeirim.--------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 18 – Educação / Candidatura ao Financiamento no Âmbito do Programa
das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico – Dossier
de Candidatura (Ano Lectivo 2008/2009) – Análise e Ratificação.----------------------------a) Ensino de Inglês / Protocolo Parceria com a EDUTEC Portugal – PLETS, Lda.;---
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--b) Adenda ao Protocolo de Parceria;-------------------------------------------------------------c) Ensino de Música / Protocolo Parceria com Associação Cultural “Cantar Nosso”;--d) Adenda ao Protocolo de Parceria.--------------------------------------------------------------Ponto Nº 19 – Educação / Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC’S) –
Actividade Física e Desportiva – Análise e Ratificação de Protocolos de Utilização de
Instalações entre o Município de Chamusca e:---------------------------------------------------a) Sociedade Recreativa Arripiadense;-----------------------------------------------------------b) Sociedade Recreativa Valcavalense;-----------------------------------------------------------c) AVUCA – Carregueira;--------------------------------------------------------------------------d) Sociedade de Instrução e Recreio do Pinheiro Grande;------------------------------------e) Sociedade Recreativa Ulmense;----------------------------------------------------------------f) Centro Cultural do Semideiro;------------------------------------------------------------------g) Junta de Freguesia do Chouto;-----------------------------------------------------------------h) Junta de Freguesia de Parreira;---------------------------------------------------------------i) União Desportiva de Chamusca.----------------------------------------------------------------Ponto Nº 20 – Educação / Protocolo do Programa de Generalização do Fornecimento
de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico – Dossier de
Candidatura – Ano Lectivo 2007 / 2008 – Análise e Ratificação.------------------------------Ponto Nº 21 – Análise e Ratificação – Protocolo de Colaboração/Educação –
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º
Ciclo do Ensino Básico do Concelho/Ano Lectivo 2008/2009, entre o Município de
Chamusca e:--------------------------------------------------------------------------------------------a) Centro de Apoio Social “Aconchego” (Vale de Cavalos);---------------------------------b) Centro de Apoio Social de Ulme – CASULME;---------------------------------------------c) Comissão de Pais do Jardim de Infância e da Escola do 1º ciclo do Semideiro;------
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--d) Centro de Apoio Social da Parreira;-----------------------------------------------------------e) Centro de Acolhimento Social do Chouto;----------------------------------------------------f) Centro de Apoio Social da Carregueira;------------------------------------------------------g) Santa Casa da Misericórdia da Chamusca.--------------------------------------------------Ponto Nº 22 – Análise e Ratificação – Protocolo de Colaboração / Educação –
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do
Ensino Pré-Escolar do Concelho / Ano Lectivo 2008/2009, entre o Município de
Chamusca e:--------------------------------------------------------------------------------------------a) Centro de Apoio Social “Aconchego” (Vale de Cavalos);---------------------------------b) Centro de Apoio Social de Ulme – CASULME;---------------------------------------------c) Comissão de Pais do Jardim de Infância e da Escola do 1º ciclo do Semideiro;-------d) Centro de Apoio Social da Parreira;-----------------------------------------------------------e) Centro de Acolhimento Social do Chouto;----------------------------------------------------f) Centro de Apoio Social da Carregueira;------------------------------------------------------g) Santa Casa da Misericórdia da Chamusca.--------------------------------------------------Ponto Nº 23 – Análise e Ratificação – Protocolo de Colaboração / Educação –
Serviço de Manutenção das Salas de Refeições Escolares / Ano Lectivo 2008/2009,
entre o Município de Chamusca e:------------------------------------------------------------------a) Junta de Freguesia de Carregueira;-----------------------------------------------------------b) Junta de Freguesia do Chouto;-----------------------------------------------------------------c) Junta de Freguesia de Parreira;----------------------------------------------------------------d) Junta de Freguesia de Ulme;-------------------------------------------------------------------e) Junta de Freguesia de Vale de Cavalos.------------------------------------------------------
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--Ponto Nº 24 – Proposta de Protocolo de Colaboração/ Educação – Verbas de Apoio
ao Funcionamento dos Jardins de Infância e Escolas Básicas do 1º Ciclo da
Chamusca – Município de Chamusca e AVEJICC – Análise e Ratificação.----------------Ponto Nº 25 – Proposta de Protocolo – Acção Social Escolar – Verbas de Apoio à
Aquisição de Material Escolar – Análise e Ratificação.-----------------------------------------Ponto Nº 29 – Análise e Ratificação – Protocolos de Colaboração Administrativa e
Financeira / Emprego Social entre o Município de Chamusca e:-----------------------------b) Centro Apoio Social de Ulme – CASULME;-------------------------------------------------c) Centro de Apoio Social da Parreira.-----------------------------------------------------------Ponto Nº 30 – Protocolo de Emprego Social – Programa Ocupacional / Subsidiados
entre o Município de Chamusca e a Junta de Freguesia de Chamusca – Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------Pontos que o Senhor Vice-Presidente e a Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Marques
explicaram e não suscitaram quaisquer dúvidas pelo que foram votados e Ratificados
por unanimidade de presenças.-----------------------------------------------------------------------Novamente e a pedido do executivo da Câmara Municipal foram apresentados em
conjuntos os pontos nºs 26 a 28 e os nºs 30 e 31.--------------------------------------------------Ponto Nº 26 – Ocupação de Tempos Livres / Protocolo de Colaboração – Município
de Chamusca, Ludoteca e Chamusca Basket Clube – Análise e Ratificação.---------------Ponto Nº 27 – Protocolo de Cedência da Sala de Formação / Centro de Apoio a
Empresas – Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Chamusca – Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 28 – Proposta de Protocolo / Colaboração Administrativa e Financeira –
Apoio a Obras e Equipamentos – Município de Chamusca e Centro Paroquial do
Pinheiro Grande – Análise e Ratificação.--------------------------------------------------------
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--Ponto Nº 31 – Análise e Ratificação – Emprego Social / POC’S – Prevenção Fogos
Florestais e Outras Intempéries – Protocolos de Cedência de Recursos Humanos entre
o Município de Chamusca e:-------------------------------------------------------------------------a) Junta de Freguesia de Carregueira;-----------------------------------------------------------b) Junta de Freguesia de Chamusca;-------------------------------------------------------------c) Junta de Freguesia de Parreira;----------------------------------------------------------------d) Junta de Freguesia de Ulme;-------------------------------------------------------------------e) Junta de Freguesia de Vale de Cavalos.-------------------------------------------------------Ponto Nº 32 – Espaço Internet / Protocolo de Colaboração Administrativa e
Financeira – Município de Chamusca e Juntas de Freguesia do Concelho – Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------Também estes pontos foram desenvolvidos pelo Senhor Vice-Presidente e não tendo
oferecido dúvidas foram votados e Ratificados por unanimidade de presenças.--------------Ponto Nº 33 – Comparticipação para GIP’S/ECIN-08 / Protecção Civil/ Proposta de
Adenda ao Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira entre o Município
de Chamusca e a Associação de Bombeiros Voluntários Chamusquenses – Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que esta comparticipação completa
o pagamento dos Grupos de Intervenção Permanentes e de Prevenção Florestal no
período de 15 de Maio a 15 de Outubro. Acrescenta, ainda, está prevista uma
transferência de competências para as autarquias desses encargos.---------------------------João Lino Marques Saramago, CDU-PCP/PEV, sublinha que de facto há uma portaria
que prevê uma parceria entre a Autoridade Nacional de Protecção Civil, a Liga de
Bombeiros Portugueses e a Associação Nacional Municípios Portugueses, cujo
entendimento é que se a autarquia tiver condições e disponibilidade suportará 50% dos
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encargos e a Autoridade Nacional de Protecção Civil sustentará os restantes 50%. Este
serviço passará a ser designado por EIP – Equipa de Intervenção Permanente, equipa
constituída por cinco elementos devidamente seleccionados que estarão de serviço
permanente em todas as áreas de emergência com excepção da urgência médica.
Explicou ainda como se desenrolará todo o processo de encargos com o pessoal a
afectar e como os Bombeiros irão conduzir o processo junto da Autarquia.------------------Não tendo ocorrido mais nada de significativo, o Ponto foi votado e Ratificado por
unanimidade de presenças.----------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 34 – Requalificação e Arrelvamento do Campo de Futebol Municipal de
Chamusca / Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira entre o Município
de Chamusca e a União Desportiva de Chamusca – Análise e Ratificação.-----------------Não se alongando, por considerar estar tudo explicito no documento, o Senhor VicePresidente apresentou o Protocolo que por não ter levantado dúvidas foi de imediato
votado e Ratificado por unanimidade de presenças.----------------------------------------------Ponto Nº 35 – RETECORK / Projecto SUDOE – Proposta de Definição de
Participação dos Membros Portugueses – Análise e Aprovação.------------------------------Iniciando o Senhor Presidente da Câmara Municipal explicou que a RETECORK é
uma Associação Internacional, que envolve os países produtores de cortiça
nomeadamente Portugal, Espanha, Itália e França. Esta apresenta uma proposta base de
comparticipações dos municípios no projecto SUDOE num total de 62.500 euros,
cabendo ao Município de Chamusca o montante de 5000 euros. Mencionou a lista, anexa
ao documento, de adesões portuguesas à RETECORK bem como a acta da reunião
executiva que inclui o Plano de Acção para 2008/2009 e demonstrou o interesse do
Município em continuar com a participação nesta Associação. Demonstrado a sua
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anuência a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade de presenças Aprovar a
referida Proposta.--------------------------------------------------------------------------------------Pedindo a palavra o Senhor Deputado Joaquim João Rosa Alcobia, PS manifestando o
seu desagrado em relação à condução dos trabalhos, refere: - “Senhor Presidente o
Senhor Vereador apresentou uma proposta, em que o Senhor segundo me parece pôs à
votação, mas depois os pontos não foram postos à votação, só aí eu quero sintonizar
esta ordem de trabalhos. Tenho estado à espera de chegar ao ponto onde eu era para
pedir à Senhora Vereadora uma explicação, mas entrou-se foi na outra parte e foi
excluída do pacote. O Senhor pôs à votação, foi a proposta do Senhor Vereador não foi
a ordem que estávamos a seguir, é só isso que eu quero referir. Porque senão qualquer
dia não vale a pena estar a fazer, e chegamos aqui e é consoante aquilo que se
pretende que seja tratado, ou a ordem de serviços segue, segue-se a ordem de serviços
na sua integra e depois conforme as alterações forem feitas, mas tem que seguir-se
sempre a ordem de trabalhos.”-----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa pediu desculpa ao Senhor Deputado mas quando fez a
consulta à Assembleia, sobre o votarem em pacote, é que ele deveria ter colocado essa
questão e não agora.-----------------------------------------------------------------------------------Acrescentou, ainda o Senhor Deputado “votar em pacote a proposta, é que o Senhor
Presidente primeiro tem que pôr a proposta, foi o que nós também fizemos no princípio
apresentamos uma proposta para ser 3 pacotes. Também o fizemos. Mas continuo na
minha e não me vou esquecer, não me vou esquecer.”------------------------------------------Referiu uma vez mais o Senhor Presidente da Mesa de que é na altura em que se trata o
assunto que os Senhores Deputados devem falar. Nada mais tendo ocorrido e não
havendo intervenções do público deu-se por encerrada a presente Sessão Ordinária
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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

