Assembleia Municipal de Chamusca

ACTA Nº 9/2008
--Acta da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no
dia vinte e oito de Novembro de dois mil e oito. ---------------------------------------------------Aos vinte e oito dias do corrente mês de Novembro de dois mil e oito realizou-se uma
Sessão Extraordinária, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS: ------------------------1. Proposta de Contratação de Empréstimo a Curto Prazo no Valor de 670.317 Euros
/ Exercício de 2009 – Análise e Aprovação. -------------------------------------------------------2. Plano e Orçamento / 2009 – Medidas Atenuantes dos Efeitos da Crise Económica
ou Financeira – Análise.------------------------------------------------------------------------------3. Eco Parque do Relvão Fase I / Freguesia de Carregueira – Parcela Terreno /
Afectação ao Domínio Público – Análise e Aprovação.-----------------------------------------4. Loteamento Quinta Nicho III / Chamusca – Fogos Município – Acordo de
Pagamento com a NHC – Análise e Ratificação.-------------------------------------------------5. Estatutos dos Benefícios Fiscais / Isenção de IMT – Moradia Chamusca – Análise
e Ratificação.--------------------------------------------------------------------------------------------6. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio Financeiro
Associação Portuguesa Amigos Raoul Follereau / Ano 2008 – Acção “56º Dia Mundial
dos Leprosos” – Análise e Ratificação.--------------------------------------------------------------7. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Construção de
Infraestruturas no Loteamento Industrial da Parreira – Município de Chamusca e
Associação de Desenvolvimento Industrial da Parreira – Análise e Ratificação.------------8. Proposta de Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização – Edifício do Alto
Pina / Centro Comunitário do Arripiado – Município de Chamusca e Junta de
Freguesia de Carregueira – Análise e Ratificação.-----------------------------------------------9. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Apoio a Obras de
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Conservação de Instalações Sociais – Município de Chamusca e Grupo Desportivo do
Pinheiro Grande – Análise e Ratificação.----------------------------------------------------------10. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Atribuição de Apoio
Financeiro Associação Desportiva / Ano 2008 – Atleta Chamusquense – Município de
Chamusca e Clube Náutico Barquinhense – Análise e Ratificação.---------------------------11. Proposta de Protocolos / 2009 – Emprego Social e Cedência de Recursos
Humanos – Análise e Ratificação.-------------------------------------------------------------------12. Adenda ao Protocolo de Colaboração / Educação / Acção Social Escolar –
Análise e Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENÇAS-----------------------------------------------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registaram-se as ausências de Fernando Manuel
Lopes Silva Santos, PS, José Joaquim Jesus Braz, CDU-PCP/PEV, Manuel João da Luz
Aranha, PS, João Lino Marques Saramago, CDU-PCP/PEV, Pedro José Silva, CDUPCP/PEV, Carlos José Pratas Silva, PS e de Manuel Rodrigues António, Outra Força
Melhor Futuro – PPD/PSD-CDS-PP. --------------------------------------------------------------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças do Presidente Sérgio
Carrinho, do Vice-Presidente Francisco Manuel Petisca Matias, dos Vereadores Dr.ª
Manuela Marques e Eng.º João Carlos Amaral Netto.--------------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA----------------------------------------Foi informado o Plenário da entrada de justificações e respectivos pedidos de
substituição à presente Sessão de Fernando Manuel Lopes Silva Santos por Joaquim
João Rosa Alcobia, PS, de José Joaquim Jesus Braz, CDU-PCP/PEV por António
Manuel Úrsula Peixinho, Pedro José Silva, CDU-PCP/PEV por Ivone Carrinho Matias,
de Manuel João Luz Aranha, PS, que não se fez substituir e de Carlos José Pratas Silva,
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PS, que também não foi representado. Foi também presente a justificação de falta,
datada de 16 de Outubro, à Sessão Extraordinária de 14 de Outubro do Senhor
Deputado Manuel João Luz Aranha, PS, referindo não ter sido informado da entrega dos
documentos, lamenta a sua ausência mas o seu “lamento maior vai para o atraso
sistemático na entrega de documentos, que chega a ser no dia da realização das
Assembleias, para serem discutidos no mesmo dia, esporadicamente ainda se
compreende, agora que sejam tantas vezes…”------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------Iniciando os trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia colocou à discussão as
Actas nºs 7 e 8, que não suscitaram dúvidas ou questões, pelo que foram colocadas à
votação e aprovadas por unanimidade de presenças.--------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------Ponto Nº 1 – Proposta de Contratação de Empréstimo a Curto Prazo no Valor de
670.317 Euros / Exercício de 2009 – Análise e Aprovação.-------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu trata-se do empréstimo de
tesouraria que já temos há uns anos, que tem vindo a ser renovado anualmente pelos
mesmos valores, de momento não há forma de o pagar pelo que é necessário recorrer a
novo empréstimo, de modo a fazer face a este que se vence em Dezembro. É uma
operação autorizada, pelos respectivos órgãos, para os Municípios e pode ir até dois
duodécimos, valor que não está a ser utilizado.----------------------------------------------------Nada surgindo o Ponto foi colocado à votação e aprovado, por maioria de presenças,
com 3 abstenções da bancada do PS e em Minuta.------------------------------------------------“Assim, por maioria de presenças e três abstenções, a Assembleia Municipal analisou
e aprovou a Proposta de Contratação de Empréstimo a Curto Prazo no Valor de
670.317 Euros / Exercício de 2009.”---------------------------------------------------------------
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--Ponto Nº 2 – Plano e Orçamento / 2009 – Medidas Atenuantes dos Efeitos da Crise
Económica ou Financeira – Análise.---------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente desenvolveu o documento referindo que este surge na
sequência da crise sócio económica que assola o País. É um documento que tem vindo a
ser trabalhado, desde o princípio do 2º semestre e tem como objectivo atenuar,
ligeiramente, os efeitos da crise. Também o Senhor Presidente da Câmara Municipal
acrescentou que este documento está praticamente aprovado pela Câmara Municipal, é
um documento de trabalho de grande responsabilidade porque se apresentam cenários
muito difíceis. A Câmara Municipal não quis, apesar das suas dificuldades, deixar de
reflectir sobre as consequências do que se está a passar no Mundo e no País, pelo que
aqui apresenta os seus sinais da sua preocupação tanto com a vida interna, como com a
vida externa, nomeadamente empresas, instituições, associações e sobretudo as pessoas.
Este documento propõe reduções de receitas, das magríssimas que têm, mas é uma forma
de tentar colmatar um pouco a situação problemática que se apresenta. Ambos referiram
tratar-se de um documento aberto, pois nada impede a apreciação de outras questões,
que tem como objectivo final um documento de reflexão muito madura e assumidamente
unânime da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. Sublinharam que não é
necessário votar hoje o documento, mas pode ser analisado e apresentadas sugestões
que serão consideradas na preparação do Orçamento.------------------------------------------Após exposição do assunto surgiram algumas questões, sugestões e trocadas ideias,
tendo-se chegado à conclusão de que para melhorar o documento seria melhor trabalhálo mais e votá-lo, então, na Sessão Ordinária de 19 de Dezembro.-----------------------------Ponto Nº 3 – Eco Parque do Relvão Fase I / Freguesia de Carregueira – Parcela
Terreno / Afectação ao Domínio Público – Análise e Aprovação.----------------------------
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--O Senhor Presidente da Câmara Municipal explicou que a parcela adquirida na I Fase
do Eco Parque do Relvão, foi divida em lotes, foram-lhe atribuídos arruamentos e
sobrou uma pequena faixa marginal, de 1.705,47 m2, que não é para ser urbanizada,
nessas condições deverá ser classificada como de domínio público. Trata-se apenas de
um acerto a nível de Conservatória.-----------------------------------------------------------------Nada tendo ocorrido o ponto foi colocado à votação e aprovado por unanimidade de
presenças.------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 4 – Loteamento Quinta Nicho III / Chamusca – Fogos Município – Acordo
de Pagamento com a NHC – Análise e Ratificação.----------------------------------------------O Senhor Presidente explicou trata-se apenas da regularização dos 4 fogos que
passarão a pertencer à Câmara Municipal, como contrapartida da cedência de terrenos
e execução de infraestruturas aquando da construção dos Blocos da Quinta do Nicho III
pelo NHC. Fogos esses que irão fazer parte do património do Município e que no caso
de serem vendidos o dinheiro apurado entrará no orçamento da Câmara Municipal.-------Exposto o ponto e nada tendo surgido, foi colocado à votação e aprovado por
unanimidade de presenças.----------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 5 – Estatutos dos Benefícios Fiscais / Isenção de IMT – Moradia Chamusca
– Análise e Ratificação.--------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente disse, que à semelhança de casos anteriores, trata-se de um jovem
(Bruno Miguel Casaca Dias) que comprou casa e pede a isenção IMT ao abrigo da Lei
das Interioridades.--------------------------------------------------------------------------------------Também este ponto não suscitou dúvidas pelo que foi votado e aprovado por
unanimidade de presenças.----------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 6 – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio
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Financeiro Associação Portuguesa Amigos Raoul Follereau / Ano 2008 – Acção “56º
Dia Mundial dos Leprosos” – Análise e Ratificação.--------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente explicou ser um donativo que a Câmara Munipal faz, tal
como a outras entidades, há alguns anos. Nunca foi tratado desta forma, mas os
imperativos legais do Tribunal de Contas agora impõem que seja feito este tipo de
protocolos.-----------------------------------------------------------------------------------------------Nada ocorrendo o ponto foi votado e aprovado por unanimidade de presenças.-----------Ponto Nº 7 – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Construção de
Infraestruturas no Loteamento Industrial da Parreira – Município de Chamusca e
Associação de Desenvolvimento Industrial da Parreira – Análise e Ratificação.-----------O Senhor Vice-Presidente explicou a existência, na Parreira, de uma Associação de
Desenvolvimento Industrial, que adquiriu um terreno e se encarregou do projecto base,
que a Câmara Municipal decidiu, após constatar o esforço, que teria que dar apoio
fazendo para tal um Protocolo de Entendimento.--------------------------------------------------Não suscitando dúvidas o referido protocolo foi votado e aprovado por unanimidade de
presenças.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 8 – Proposta de Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização –
Edifício do Alto Pina / Centro Comunitário do Arripiado – Município de Chamusca e
Junta de Freguesia de Carregueira – Análise e Ratificação.------------------------------------Também, o Senhor Vice-Presidente explicou este protocolo, que não apresentou
dúvidas, pelo que foi de imediato votado e aprovado por unanimidade de presenças.-------Ponto Nº 9 – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Apoio a Obras
de Conservação de Instalações Sociais – Município de Chamusca e Grupo Desportivo
do Pinheiro Grande – Análise e Ratificação.-----------------------------------------------------
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--O Senhor Vice-Presidente referiu ser um protocolo que permitirá dotar o Grupo
Desportivo de melhores condições para a realização das suas actividades. Também este
protocolo não criou dúvidas, pelo que foi votado e aprovado por unanimidade de
presenças.------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 10 – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Atribuição de
Apoio Financeiro Associação Desportiva / Ano 2008 – Atleta Chamusquense –
Município de Chamusca e Clube Náutico Barquinhense – Análise e Ratificação.----------O Senhor Vice-Presidente referiu ser de um protocolo que visa sobretudo apoiar a
evolução de um jovem atleta Chamusquense, Ricardo Jorge Maia Ferreira, que pratica a
modalidade de canoagem neste Clube Náutico, tem obtido alguns títulos nacionais e é
Campeão Regional há cinco anos.-------------------------------------------------------------------Por anuência de toda a Assembleia o ponto foi votado e aprovado por unanimidade de
presenças.------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 11 – Proposta de Protocolos / 2009 – Emprego Social e Cedência de
Recursos Humanos – Análise e Ratificação.-------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Marques explica que é uma proposta, que dá
continuidade a um procedimento de há bastante tempo com as IPSS e as Juntas de
Freguesia. Nada surgindo a Proposta foi votada e aprovada por unanimidade de
presenças.------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 12 – Adenda ao Protocolo de Colaboração / Educação / Acção Social
Escolar – Análise e Ratificação.----------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora explicou ter havido um aumento de alunos subsidiados o que
originou a rectificação dos valores.------------------------------------------------------------------O assunto não suscitou qualquer dúvidas pelo que foi votado e aprovado por
unanimidade de presenças.---------------------------------------------------------------------------
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--Nada mais ocorrendo, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu por
encerrada a Sessão Extraordinária 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

