Assembleia Municipal de Chamusca

ACTA Nº 11/2008
--Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia
dezanove de Dezembro de dois mil e oito. ----------------------------------------------------------Aos dezanove dias do corrente mês de Dezembro de dois mil e oito, pelas vinte e uma
horas e quarenta 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 Outubro a
Dezembro – Apreciação. ------------------------------------------------------------------------------2. Ponto de Situação da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------3. Plano e Orçamento para 2009 – Análise e Aprovação. ------------------------------------a) Medidas Atenuantes dos Efeitos da Crise Económica – Financeira; ------------------b) Orçamento da Receita e da Despesa; ---------------------------------------------------------c) Grandes Opções do Plano; ----------------------------------------------------------------------d) Plano Plurianual de Investimentos; ----------------------------------------------------------e) Actividades mais Relevantes. -------------------------------------------------------------------4. Mapa de Pessoal – Análise e Aprovação. -----------------------------------------------------a) Mapa de Pessoal /2009 (Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações / Artigo 5º); ---b) Mapa Resumo dos Postos de Trabalho por Cargo / Carreira / Categoria; -------------c) Mapa Nominativo. --------------------------------------------------------------------------------5.Protocolo de Colaboração – Município de Chamusca e Instituto Nacional de
Estatística – Análise e Ratificação. -----------------------------------------------------------------6.Proposta – Transferência de Verbas para Juntas de Freguesia / Actos Eleitorais
1998 a 2006 – Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------7.Junta Freguesia de Chamusca – Adenda à Proposta de Protocolo de Emprego
Social e Protocolo de Cedência de Recursos Humanos – Análise e Ratificação. ----------
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--8. Análise e Ratificação – Protocolos de Colaboração Administrativa e Financeira –
Atribuição de Apoio Financeiro Associação Sócio Cultural / Ano 2007 entre Município
de Chamusca e: ----------------------------------------------------------------------------------------a) Grupo de Danças e Cantares da Chamusca e Ribatejo (1.800€ / Actividade Anual
Regular – Várias Secções); --------------------------------------------------------------------------b) Associação Grupo Forcados Amadores do Aposento da Chamusca (1.000€ /
Actividade Anual Regular); --------------------------------------------------------------------------c) Companhia de Teatro do Ribatejo (1.000€ / Actividade Anual Regular); --------------d) Rancho Folclórico e Etnográfico do Pinheiro Grande (1.000€ / Actividade Anual
Regular); ------------------------------------------------------------------------------------------------e) AVUCA – Associação para o Desenvolvimento Sócio-Cultural e Desportivo
“Victória Unidos” (3.000€ / Actividade Anual Regular – Várias Secções); -----------------f) Associação Rancho Folclórico da Parreira (1.000€ / Actividade Anual Regular); --g) Grupo de Danças e Cantares da Sociedade Recreativa Valcavalense (2.000€ /
Actividade Anual Regular – Várias Secções); ----------------------------------------------------h) Associação para a Defesa do Património Etnográfico e Cultural de Vale de
Cavalos (2.800€ / Actividade Anual Regular – Várias Secções); ------------------------------i) Associação Danças e Cantares os Camponeses da Carregueira (1.600€ / Apoio a
Início de Actividade); ---------------------------------------------------------------------------------j) Associação Arte-Gama (300€ / Apoio a Actividade Pontual). -----------------------------9. Análise e Ratificação – Protocolos de Colaboração Administrativa e Financeira –
Atribuição de Apoio Financeiro / Ano Desportivo 2007/2008 entre Município de
Chamusca e: --------------------------------------------------------------------------------------------a) União Desportiva da Chamusca (8.600€ / Actividade Anual Regular); -----------------b) Chamusca Basket Clube (7.400€ / Actividade Anual Regular); -------------------------
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--c) Juventude Clube de Ulme (1.500€ / Actividade Anual Regular); ------------------------d) Grupo Desportivo da Parreira (1.500€ / Actividade Anual Regular); -------------------e) Associação para a Defesa do Património Etnográfico e Cultural de Vale de
Cavalos / Secção Desportiva (1.500€ / Actividade Anual Regular); --------------------------f) Associação Cultural e Recreativa de Marianos e Murta (750€ / Actividade Anual
Regular); ------------------------------------------------------------------------------------------------g) Grupo Desportivo Choutense (800€ / Apoio a Reinício de Actividade); ----------------h) Sociedade Recreativa Valcavalense / Secção Desportiva (800€ / Apoio a Início de
Actividade). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------O Senhor Presidente da Mesa questionou o Plenário e o Senhor Presidente da Câmara
Municipal sobre o que se lhe oferecesse neste período. ------------------------------------------CDU-PCP/PEV, José Joaquim Jesus Braz apresentou uma moção, uma tomada de
posição, sobre a luta dos professores em Portugal, a qual se transcreve: -------------------------------------------------------------------“MOÇÃO”----------------------------------------------“Considerando que o momento que se vive actualmente no interior das escolas, é de
instabilidade, de desmotivação, de crispação, por vezes até de revolta entre os
professores e educadores e que a situação de desorganização provocada pelas políticas
do governo PS – Sócrates só serve para prejudicar o sucesso dos alunos e aumentar a
preocupação legítima de todos os intervenientes da comunidade educativa.----------------- Considerando as gigantescas manifestações de professores de 8 de Março c/ mais de
cem mil professores e educadores, de 8 de Novembro com cento e vinte mil e as mais
altas taxas de sempre de adesão à greve realizada no passado dia 3 de Dezembro, como
um sinal evidente de descontentamento face às politicas do Ministério da Educação; ---
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--Considerando as manifestações de estudantes por todo o País, com elevadíssimo
número de participantes, contra o novo estatuto do aluno e as suas graves
consequências no normal funcionamento das escolas; -----------------------------------------A Assembleia Municipal manifesta a sua solidariedade com a luta dos professores e
educadores pelas suas legítimas e justas reivindicações, designadamente: ------------------a) Por uma escola pública de qualidade democrática onde caibam todos os
Portugueses sem excepção; --------------------------------------------------------------------------b) Por uma gestão democrática das escolas onde o primado do pedagógico seja uma
realidade face aos critérios administrativo/financeiros; contra o director à moda antiga
onde tratam a Escola como uma empresa que na realidade não o é; -------------------------c) Por um estatuto de carreira docente que consagre o princípio de uma carreira
igual e única para todos os professores; -----------------------------------------------------------d) Por um modelo de avaliação de desempenho dos professores e educadores que
garanta a todos o acesso e o sucesso no desempenho de mérito e ou de excelência,
baseado no rigor e com critérios de transparência; ---------------------------------------------e) Pela suspensão imediata do actual modelo de avaliação proposto, inaplicável,
burocrático, que discrimina negativamente os professores e educadores e cujas
alterações de simplificação recentemente aprovadas em conselho de ministros são a
prova cabal do fracasso deste modelo cuja lógica assenta nas cotas – mecanismo
burocrático e economicista – cujo único objectivo é impedir que os professores e
educadores progridam na carreira mesmo que o mereçam, para que assim o Estado
reduza as despesas com a educação; ---------------------------------------------------------------f) Contra a precariedade que actualmente existe na profissão de docente devido ao
tipo de concursos, de vinculo laboral e à prova de ingresso na carreira – que obriga a
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um exame dos jovens licenciados por estabelecimentos do ministério da educação, que
escolheram a docência como profissão. -----------------------------------------------------------19 de Dezembro de 2008----------------------------------------------------------------------------Pela Assembleia Municipal da Chamusca”-----------------------------------------------------Pedro José Silva, CDU-PCP/PEV, demonstrou a sua solidariedade para com a Moção
e para com os docentes que se encontram numa situação muito complicada, saudou em
particular a adesão maciça à greve dos professores e educadores da Chamusca, que
provaram assim o seu repudio pelas politicas praticadas pelo Ministério da Educação e
pelo Governo. -------------------------------------------------------------------------------------------PS, José Augusto Faustino Conceição Carrinho informou que a sua bancada irá votar
contra a Moção, muito embora nada tenham contra os professores consideram que tudo
isto se trata de uma “guerra politica” similar à da saúde. Salientou, também que os
professores são funcionários públicos e como tal devem ser avaliados como são os
outros, sendo evidente que discordam desta esta Moção que se mostra meramente
política. --------------------------------------------------------------------------------------------------José Joaquim Jesus Braz, CDU-PCP/PEV, referiu que a luta de professores no País
representa 95% da classe, que seria bom que esses milhares de docentes votassem todos
na CDU o que não acontece, pois as entidades que estão a negociar com o Ministério da
Educação a Plataforma Sindical reúne sindicatos de vários quadrantes políticos e que
uma grande fatia dos professores debatem-se por quererem uma avaliação honesta,
criteriosa, rigorosa, não burocrática que não impeça os que tem mérito e são bons de
progredir, aqui a questão fundamental da luta são os critérios. --------------------------------António Manuel Gaudêncio Nunes, PS, referiu que pessoalmente vota contra,
admitindo debruçar-se sobre a questão quando não tiver tanta carga politica e quando
os professores reivindicarem mais autoridade na escola.---------------------------------------
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--Nada mais surgindo a moção foi colocada à votação e Aprovada por maioria de
presenças, com 3 votos contra da bancada do PS e 4 abstenções da bancada de Outra
Força Melhor Futuro – PPD/PSD-CDS-PP. -------------------------------------------------------Antes de prosseguir os trabalhos o Senhor Presidente da Mesa pede desculpa pois,
talvez devido ao adiantado da hora, esqueceu-se da informação das ausências e das
substituições, assim como de falar das actas que estão para aprovar, referindo que
provavelmente não o quereriam fazer por as terem recebido hoje, assunto que deixava ao
critério e decisão do plenário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, de Carlos José Pratas da Silva e de Aurelina
Maria Garrido Conde Andrade Rufino. -------------------------------------------------------------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças de: Presidente Sérgio
Carrinho, Vice-Presidente Francisco Matias, Vereadora Dr.ª Manuela Marques e do
Vereador 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, e das justificações de Manuel João da Luz Aranha, PS, de Carlos
José Pratas da Silva, PS, e de Aurelina Maria Garrido Conde Andrade Rufino, Outra
Força Melhor Futuro – PPD/PSD-CDS-PP.-------------------------------------------------------Inquirido novamente o plenário sobre a votação das actas, surgiu alguma controvérsia,
referindo o Senhor Deputado José Augusto Carrinho, PS, não ser a sua bancada contra
a votação das actas mas sim contra a forma como estão redigidas, sobretudo a número
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10. Comenta ainda que é inaceitável o atraso na entrega da ordem de trabalhos.-----------Relembrando o Senhor Presidente da Assembleia Municipal a realização de 3 Sessões
consecutivas e que por falta de tempo as coisas não chegaram na devida altura, iria ter
isso em conta e tentar que a situação fosse melhorada. ------------------------------------------Mais algumas considerações foram trocadas sobre a feitura das actas, mencionou
então o Senhor 1º Secretário que o acordado era registar o considerado importante
constar em acta, pelo que não se deve recuar, pensa que são todos ser sérios e não
admite que ponham sempre em causa a Mesa. ----------------------------------------------------Também o Presidente da Câmara Municipal interferiu apenas para realçar que o
importante é poder retirar das actas as minutas e documentos com deliberações. -----------Concordando todos, as actas foram colocadas à votação, assim a acta nº 9 foi
Aprovada por maioria de presenças, com duas abstenções da bancada da CDUPCP/PEV e a acta nº 10 foi Aprovada por maioria de presenças, com dois votos contra
da bancada do PS e uma abstenção da bancada CDU-PCP/PEV.------------------------------Ainda no período de antes da ordem do dia alguns dos Senhores Deputados,
nomeadamente os Senhores Pedro José Silva, CDU-PCP/PEV e José Augusto da
Conceição Carrinho, PS, teceram considerações sobre a actual situação política,
económica e social do País, referindo-se sobretudo ao PIDDAC e ao Orçamento de
Estado para 2009. --------------------------------------------------------------------------------------Também o Senhor Deputado António Manuel Gaudêncio Nunes, PS, questionou se já
havia alguma decisão quanto à localização do lar da 3ª idade na zona sul, respondendo
o Senhor Presidente da Câmara Municipal que falaria do assunto quanto comentasse o
relatório de actividades. ------------------------------------------------------------------------------Nada mais surgindo passou-se ao período da Ordem do dia. --------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA-----------------------------
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--Ponto Nº 1 – Relatório de Actividades do Executivo Municipal Relativo aos Meses de
Outubro a Dezembro – Apreciação. ----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal pediu desculpa pelo atraso na entrega de
alguns documentos e consequentemente na ordem de trabalhos, facto que se deve ao
trabalho muito aprofundado da sua elaboração e também ao aglomerado de sessões
extraordinárias e reuniões de preparação. Quanto aos relatórios de execução explica
que são de hoje pois só assim são reais, caso contrário hoje já seriam objecto de
correcções, considera que muitos dos Senhores Deputados já são conhecedores da maior
parte das matérias. Ao relatório do Eco Parque do Relvão acrescentou alguma
informação, posterior à sua execução, nomeadamente a possível vinda da Senhora
Presidente da CCDR do Alentejo ao Eco Parque, que os serviços do SUCH já fizeram
contrato de promessa de compra e venda de aquisição de terreno com um proprietário
na zona do Eco Parque e que irá estar na próxima segunda feira em Évora na assinatura
da contratualização com a CIMLT para o QREN.-------------------------------------------------Continuou explicando a questão dos lares da 3ª Idade no Concelho referindo que a
única decisão assumida é a da Carregueira enquanto que para a zona sul ainda não há
quaisquer decisões ou localização projectada. Informou que tipo de trabalho e que
projectos há com as IPSS’S do Concelho, da zona sul, de modo a apoiá-las no
desenvolvimento da possível construção desses equipamentos, dentro da sua viabilidade.
--De seguida o Senhor Vice-Presidente Francisco Manuel Petisca Matias explica que o
Relatório de Actividades é circunstancial actualizado hoje e reflecte o que de mais
significativo aconteceu durante este período de dois meses e meio, colocando-se de
seguida à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas e questões. ------------------Intervindo a Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Marques falou sobre a situação de risco
social do Concelho, mais propriamente dos idosos que neste últimos tempos tem
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aparecido em grande número, por deficiências na rede familiar e outros porque estão
sozinhos em casa, doentes e sem apoio. Citou também que em termos de Rede Social e
com a Escola Superior de Educação de Torres Novas, porque fez candidatura ao QREN,
começaram as primeiras turmas de formação de curta duração, para a comunidade
escolar, na área dos primeiros socorros. Por fim disse que foram colocados os primeiros
três oleões no Concelho, dois na Chamusca e outro na Carregueira. --------------------------PS, José Augusto Faustino Conceição Carrinho, perguntou ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal se aquando da sua intervenção sobre a contratualização da CIMLT
com a QREN, se referiu a cinco milhões de euros para investimentos no Eco Parque do
Relvão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Respondendo o Senhor Presidente que não, os cinco milhões é a verba que iremos ter
de 2007 a 2013 e que da documentação consta um mapa discriminativo das verbas,
sendo que para os investimentos do Eco Parque estão definidos dois milhões de euros.
Explica que os cinco milhões de euros são uma componente do FEDER que serão 65 %,
assim o global serão cerca de oito milhões de euros. ---------------------------------------------José Augusto Faustino Conceição Carrinho, PS, disse ter feito a pergunta já sabendo a
resposta, mas fê-la para demonstrar que se fala de um trabalho sério, feito pelo PS.--------Seguiram-se duas intervenções dos Senhores Deputados José Augusto Faustino
Conceição Carrinho, PS, e Pedro José Silva, CDU-PCP/PEV mas sem expressão para o
assunto em apreço, pelo se passou de imediato ao ponto 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 mais relevantes e por fim
colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. ----------------------------------------CDU-PCP/PEV, José Joaquim Jesus Braz, elogiou o esforço e empenho do Executivo
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Camarário e até da própria Assembleia Municipal, nomeadamente na discussão das
mais variadas situações e procura de soluções, considera sermos um Concelho de
referência devido ao trabalho meritório feito, em prol da população, nas diferentes
áreas. Mostrou-se também satisfeito com toda a informação que tem sido prestada à
Assembleia Municipal, ao longo do mandato, pelo executivo da Câmara Municipal
adjectivando-a de excelente. --------------------------------------------------------------------------Também o Senhor Deputado José Augusto Faustino Conceição Carrinho, PS,
reconhece que estes quatro anos têm sido de muito trabalho e de estreito entendimento
entre todas as forças politicas, muito tem sido feito independentemente da crise. No
entanto, relembrou que se noutros tempos as recomendações da oposição tivessem sido
ouvidas provavelmente hoje estaríamos melhor. Realça novamente o trabalho proveitoso
de entendimento, esperando que avance para o bem da população. ---------------------------Ponto Nº 3 – Plano e Orçamento para 2009 – Análise e Aprovação. -----------------------a) Medidas Atenuantes dos Efeitos da Crise Económica – Financeira; ------------------b) Orçamento da Receita e da Despesa; ---------------------------------------------------------c) Grandes Opções do Plano; ----------------------------------------------------------------------d) Plano Plurianual de Investimentos; ----------------------------------------------------------e) Actividades mais Relevantes. -------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal e o Senhor Vice-Presidente apresentaram o
Plano e Orçamento, bem como os documentos anexos, de forma detalhada, salientado
que há uma grande clareza nos documentos. Pediram ainda que a decisões tomadas
fossem em minutas.-------------------------------------------------------------------------------------CDU-PCP/PEV, José Joaquim Jesus Braz, em nome da sua bancada e após analisarem
os documentos, redigiram um documento, que por não estar apresentável, não entrega
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apenas lê: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“PLANO E ORÇAMENTO DE 2009”-----------------------------“Em ano de grave crise económica, regista-se este ano um orçamento de contenção
com menos receita e menos despesa prevista em capital. ---------------------------------------Foi procurada uma aproximação à realidade provisional nos impostos directos
(taxas, tarifas, venda de bens e serviços). Por outro lado procurou dotar-se as receitas
de verbas que possam cobrir as despesas correntes bem como os compromissos com a
divida que transita do ano anterior, através da venda de património, verbas do QREN,
com a assinatura dos contratos programa, como aqui, já foi referido, das obras iniciar
no primeiro semestre de 2009. -----------------------------------------------------------------------Temos também as verbas de Requalificação dos Diques e as verbas dos CIRVER’S. ---Em síntese é um orçamento de contenção com todos os encargos a ficarem previstos
nas despesas. -------------------------------------------------------------------------------------------Num período de grandes incertezas, em termos financeiros, estamos a navegar à vista
por isso estejamos a trabalhar com vários cenários de acordo com a conjuntura,
nomeadamente na planificação do trabalho com as Juntas de Freguesia. ------------------Do lado da despesa, como já foi referido, verifica-se uma efectiva redução das
dotações para vencimentos transferência de pessoal para as Águas do Ribatejo,
nomeadamente, redução do trabalho extraordinário e ajudas de custo. ---------------------Destacam-se na despesa protocolos aqui aprovados e os contratos programa já
assumidos com destaque para o Lar da 3ª Idade da Carregueira e o campo Municipal
de Futebol e o previsto nos projectos candidatos ao QREN, nomeadamente os
relacionados com o Parque Eco e outras actividades acordadas com as Juntas de
Freguesia com as intervenções em cursos de água, em espaços urbanos e investimentos
no sector das zonas industriais das diversas Freguesias. -------------------------------------
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--Foram também tomadas medidas importantes para atenuar os efeitos da crise
económica no Concelho sobretudo nas pequenas e médias empresas, em relação a esse
grave problema que estamos a assistir, dificuldades das famílias e idosos e ainda tendo
em conta as características do nosso Concelho. --------------------------------------------------Destacam-se algumas dessas medidas, em síntese: --------------------------------------------Na Construção e Loteamento – redução do IMI, 1 ponto percentual abaixo do rácio:
0,6 % para prédios urbanos antigos e 0,3 prédios urbanos avaliados nos termos CIMI. --Proporcionar o pagamento em 3 prestações do licenciamento de obras, loteamentos
ou edifícios novos. -------------------------------------------------------------------------------------Proporcionar às empresas construtoras a dispensa da apresentação da garantia
bancária, para intervenções ao nível do solo até 200.000€ atendendo às dificuldades
que as empresas atravessam. ------------------------------------------------------------------------Na actividade económica: --------------------------------------------------------------------------Redução da derrama em 0,25 pontos percentual para o sector industrial, tendo em
conta as dificuldades das pequenas e médias empresas.-----------------------------------------Em relação às Famílias e actividades económicas: --------------------------------------------Prevê-se a redução do pagamento em 10% das restantes taxas e tarifas, excepto nas
águas e saneamento devido à transferência para as Águas do Ribatejo. --------------------Iniciar mais processos de venda de património não essencial, afectando 30% desses
resultados à área social. ------------------------------------------------------------------------------Planos de Pagamento – Estão em renegociação com a banca os planos de pagamento
da dívida de modo a aliviar a tesouraria para fazer face às dificuldades do dia à dia,
considerando as medidas especiais de combate à crise é um ano que se avizinha de
graves dificuldades, aliás como já foi assumido pelo nosso Governo. -----------------------
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--Manter como objectivo o período de Setembro de 2009 para encerramento das dívidas
às instituições concelhias. ----------------------------------------------------------------------------Manter como objectivo não ultrapassar o valor da despesa fixa com pessoal prevista
nos critérios do endividamento do município. ----------------------------------------------------Reduzir e suspender despesas correntes e aquisições não urgentes. ------------------------Na área dos investimentos: ------------------------------------------------------------------------Reduzir investimentos, suspender alguns custos correntes, sem por em causa o sector
social e da educação. ----------------------------------------------------------------------------------Analisar com as Juntas de Freguesia quais as obras e/ou projectos técnicos a ter em
conta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Manter a cooperação com as Juntas de Freguesia, valorizando uma experiência dos
últimos anos nesse sector de cooperação da execução ou suspensão dos investimentos
previstos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Concentrar os grandes investimentos na execução do Lar da 3ª Idade da Zona Norte,
construção das últimas 4 habitações do programa social em curso e conclusão das
obras de requalificação dos Diques, Eco Parque do Relvão também em estado
avançado de funcionamento, umas que se iram iniciar no próximo ano, e outras nas
Zonas de Actividades Económicas. -----------------------------------------------------------------Em tempos de crise económica e de enormes dificuldades das empresas, 2009 será
um ano de grande desafio às nossas capacidades para trabalhar em rede em diversos
sectores, para ajudar a resolver problemas que só com o empenho de todos órgãos
autárquicos, associações, empresas e famílias poderemos definir prioridades no sentido
de amenizar as grandes dificuldades concelhias, funcionando como “almofada” para
os problemas sociais mais graves e preservar a dignidade das pessoas, a segurança das
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populações e aguardar que esta tempestade passe depressa e possamos aguardar
melhores dias. ------------------------------------------------------------------------------------------Estão finalmente a cair os “muros” do capitalismo desenfreado, sem regras e sem
respeito pelas instituições, é como que um “tsunami” que está a arrastar para a
falência grandes e pequenas empresas colocando no desemprego e na miséria milhões
de trabalhadores a nível mundial. ------------------------------------------------------------------O problema da globalização tem também destas coisas e da falta da regulação, tantas
vezes as autarquias foram acusadas de má gestão e são afinal as autarquias que estão
localmente, em cada local, em cada região a resolver graves problemas económicos das
populações e nós estamos neste “barco”, estamos a tentar colmatar e amenizar os
graves problemas sociais, este Plano e Orçamento tem esse grande objectivo. 2009 vai
ser um ano que vai exigir de todos nós um grande esforço e uma grande contenção,
também.”------------------------------------------------------------------------------------------------Nada havendo passou-se à votação, ocorrendo: ------------------------------------------------Assim, por maioria de presenças e sete abstenções (3 da bancada do PS e 4 da bancada
de Outra Força Melhor Futuro - PPD/PSD-CDS-PP) a Assembleia Municipal analisou e
Aprovou o Plano e Orçamento para 2009 e respectivas alíneas.--------------------------------Esgotado o presente ponto da ordem de trabalho, passou-se de imediato ao seguinte. –
--Ponto Nº 4 – Mapa de Pessoal – Análise e Aprovação. ---------------------------------------a) Mapa de Pessoal /2009 (Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações / Artigo 5º); ---b) Mapa Resumo dos Postos de Trabalho por Cargo / Carreira / Categoria; -------------c) Mapa Nominativo. --------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente explicou que estes mapas se devem à alteração da legislação
que entra em vigor a partir do dia 1 de Janeiro, e faz a nova gestão de pessoal,
nomeadamente no planeamento e na organização dos objectivos da execução do
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trabalho. Comentou aprofundadamente as novas alterações e os mapas, informando que
não são definitivos porque a portaria que define os índices remuneratórios ainda não foi
publicada, de seguida disponibilizou-se para eventuais questões. -----------------------------José Augusto Faustino Conceição Carrinho, PS, congratula-se com a intervenção do
Senhor Vice-Presidente pois com base na Lei do Trabalho, tão contestada pelo PCP na
Assembleia, a Câmara garante que os trabalhadores não são prejudicados, sinónimo de
que o Governo também tem essa preocupação. --------------------------------------------------CDU-PCP/PEV, Pedro José Silva, entende que a Câmara Municipal não pode agir à
margem da Lei, afirma que esta não é definida pelo PCP e decreta um conjunto de
procedimentos os quais necessariamente terão de ser aplicados. Condena que no Estado
se pague abaixo do salário mínimo, para não falar de inúmeros outros aspectos, foca
como exemplo de injustiça o novo sistema de avaliação – SIADAP. Considera que neste
processo, podem tecer-se considerações no quadro das possibilidades da aplicação da
Lei de modo a torná-la menos injusta relativamente aos trabalhadores e reconhece que a
Câmara Municipal pode e o têm feito. --------------------------------------------------------------José Augusto Faustino Conceição Carrinho, PS, assegura que afinal todos fizeram e
fazem esforços para encontrar melhores soluções para os trabalhadores da Câmara
Municipal e defende que o novo Código de Trabalho não é assim tão mau. ------------------João Lino Marques Saramago, CDU-PCP/PEV, interferiu porque se diz incomodado
com o que tem estado a ouvir, nomeadamente, da parte do Senhor José Augusto
Carrinho, referindo alguns exemplo considera que a questão da mobilidade condiciona a
segurança dos trabalhadores pois qualquer instituição, pública ou privada, pega no seu
trabalhador e pode pô-lo onde muito bem entender e quiser. Pergunta, se é assim tão
grande a preocupação na defesa dos trabalhadores como o Senhor Deputado a faz crer.
--O Senhor Presidente da Câmara Municipal pediu minutas das decisões tomadas.--------

Assembleia Municipal de Chamusca

--Esgotado o assunto procedeu-se à votação. ------------------------------------------------------Assim, por unanimidade de presenças, a Assembleia Municipal analisou e Aprovou o
Mapa de Pessoal e respectivas alíneas. -------------------------------------------------------------Ponto Nº 5 – Protocolo de Colaboração – Município de Chamusca e Instituto
Nacional de Estatística – Análise e Ratificação. -------------------------------------------------Sucintamente o Senhor Vice-Presidente comentou que este Protocolo de Colaboração é
para a preparação do desenvolvimento do trabalho dos Censos de 2011. --------------------Nada surgindo o ponto foi colocado à votação e Aprovado por unanimidade de
presenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 6 – Proposta – Transferência de Verbas para Juntas de Freguesia / Actos
Eleitorais 1998 a 2006 – Análise e Ratificação. --------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente fez um breve comentário do assunto.------------------------------A matéria em causa não levantou dúvidas, pelo que o ponto foi votado e Aprovado por
unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa, a pedido do Senhor Vice-Presidente, propôs ao plenário
a votação em pacote dos restantes pontos, não se oferecendo nada em contrário passou a
enunciá-los:----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 7 – Junta Freguesia de Chamusca – Adenda à Proposta de Protocolo de
Emprego Social e Protocolo de Cedência de Recursos Humanos – Análise e
Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 8 – Análise e Ratificação – Protocolos de Colaboração Administrativa e
Financeira – Atribuição de Apoio Financeiro Associação Sócio Cultural / Ano 2007
entre Município de Chamusca e: -------------------------------------------------------------------a) Grupo de Danças e Cantares da Chamusca e Ribatejo (1.800€ / Actividade Anual
Regular – Várias Secções); -------------------------------------------------------------------------
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--b) Associação Grupo Forcados Amadores do Aposento da Chamusca (1.000€ /
Actividade Anual Regular); --------------------------------------------------------------------------c) Companhia de Teatro do Ribatejo (1.000€ / Actividade Anual Regular); --------------d) Rancho Folclórico e Etnográfico do Pinheiro Grande (1.000€ / Actividade Anual
Regular); -----------------------------------------------------------------------------------------------e) AVUCA – Associação para o Desenvolvimento Sócio-Cultural e Desportivo
“Victória Unidos” (3.000€ / Actividade Anual Regular – Várias Secções); -----------------f) Associação Rancho Folclórico da Parreira (1.000€ / Actividade Anual Regular); --g) Grupo de Danças e Cantares da Sociedade Recreativa Valcavalense (2.000€ /
Actividade Anual Regular – Várias Secções); ----------------------------------------------------h) Associação para a Defesa do Património Etnográfico e Cultural de Vale de
Cavalos (2.800€ / Actividade Anual Regular – Várias Secções); ------------------------------i) Associação Danças e Cantares os Camponeses da Carregueira (1.600€ / Apoio a
Início de Actividade); ---------------------------------------------------------------------------------j) Associação Arte-Gama (300€ / Apoio a Actividade Pontual). -----------------------------Ponto Nº 9 – Análise e Ratificação – Protocolos de Colaboração Administrativa e
Financeira – Atribuição de Apoio Financeiro / Ano Desportivo 2007/2008 entre
Município de Chamusca e: --------------------------------------------------------------------------a) União Desportiva da Chamusca (8.600€ / Actividade Anual Regular); -----------------b) Chamusca Basket Clube (7.400€ / Actividade Anual Regular); --------------------------c) Juventude Clube de Ulme (1.500€ / Actividade Anual Regular); ------------------------d) Grupo Desportivo da Parreira (1.500€ / Actividade Anual Regular); -------------------e) Associação para a Defesa do Património Etnográfico e Cultural de Vale de
Cavalos / Secção Desportiva (1.500€ / Actividade Anual Regular); -------------------------

Assembleia Municipal de Chamusca

--f) Associação Cultural e Recreativa de Marianos e Murta (750€ / Actividade Anual
Regular); ------------------------------------------------------------------------------------------------g) Grupo Desportivo Choutense (800€ / Apoio a Reinício de Actividade); ----------------h) Sociedade Recreativa Valcavalense / Secção Desportiva (800€ / Apoio a Início de
Actividade). ---------------------------------------------------------------------------------------------Apresentados os pontos, nada ocorrendo foram colocados à votação e todos Aprovados
por maioria de presenças. ----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa transmitiu aos Senhores Deputados as Boas Festas
apresentadas Centro de Inclusão Social de Chamusca, desejou em seu nome pessoal e no
da Mesa da Assembleia Municipal as Boas Festas ao Executivo da Câmara Municipal e
a todos os Senhores Deputados bem como ao público presente. --------------------------------Os documentos de suporte da presente Sessão bem como os ficheiros áudio, como é
usual, ficam arquivados para eventuais consultas.------------------------------------------------Nesta conformidade e não havendo intervenções do público, 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

