ACTA Nº 9/2009
--Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia
vinte cinco de Setembro de dois mil e nove. --------------------------------------------------------Aos vinte cinco dias do corrente mês de Setembro de dois mil e nove, pelas vinte e uma
hora e trinta e seis 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
Agosto – Apreciação ----------------------------------------------------------------------------------2. Ponto de Situação da Câmara Municipal – Apreciação -----------------------------------3. DTOUA – Suspensão Parcial do PDM de Chamusca: Centro Integrado de
Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais (CIVTRHI) – Análise
e Aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------4. Operação: ALENT-03-0250 – FEDER 000424 – Estrada do Interior – Análise e
Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------5. Benefícios Relativos à Interioridade / Isenção de IMT – Habitação Chamusca –
Análise e Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------6. Mercado Municipal: Protocolo de Cedência de Utilização de Lojas nºs 13 e 14 –
Análise e ratificação----------------------------------------------------------------------------------7. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com Associação de Festas
Foz e Peso – Apoio a Obras e Equipamentos – Aquisição de Materiais para Construção
do Parque de Festas – Análise e Ratificação-----------------------------------------------------8. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com Grupo de Jovens do
Arripiado – Apoio a Obras e Equipamentos – Aquisição de Materiais para Construção
de Pavilhão na Zona Ribeirinha / Festas Arripiado – Análise e Ratificação----------------

--9. Contratos Emprego/Inserção: Protocolo com Junta de Freguesia de Carregueira –
Análise e Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------10. Educação: ----------------------------------------------------------------------------------------a) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com Centro de
Acolhimento do Chouto – Emprego Social – Apoio a Jardim de Infância – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------b) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com Centro de
Acolhimento do Chouto – Emprego Social – Apoio à Escola do 1º Ciclo – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------c) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com Centro de
Acolhimento do Chouto – Emprego Social – Apoio às Refeições Escolares – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------d) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com CASULME –
Emprego Social – Apoio à Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Ulme – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------e) Protocolo de Parceria com AVEJICC – Programa de Actividades de
Enriquecimento Curricular no 1º ciclo do Ensino Básico – Análise e Ratificação------------f) Protocolo de Colaboração com AVEJICC – Verbas de Apoio ao funcionamento dos
Jardins de Infância e Escolas Básicas do 1º Ciclo do Concelho – Análise e Ratificação----g) Protocolo com NERSANT – Projecto “EMPCRIANÇA – Empreender no Ensino
Básico” – 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, João Lino Marques Saramago, Pedro José Silva, José Augusto
Faustino Conceição Carrinho, João Manuel Silva Pestana Pereira e de Manuel João Luz
Aranha não tendo os dois últimos justificado.------------------------------------------------------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças de: Presidente Sérgio
Carrinho, Vice-Presidente Francisco Matias e Vereadora Dr.ª Manuela Marques e Eng.
João Carlos Amaral Netto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA----------------------------------------O Senhor Secretário Emídio José Cruz Cegonho informou o Plenário da entrada das
justificações e respectivos pedidos de substituição de Fernando Manuel Lopes da Silva
Santos por Joaquim João Rosa Alcobia, de João Lino Marques Saramago por
Diamantino Condeço, de Pedro José Silva por Ivone Carrinho Matias e de José Augusto
Faustino Conceição Carrinho por Rui Fernando de Jesus Guedelha. Comunicou a
entrada de uma carta do Senhor Deputado António Manuel Gaudêncio Nunes, PS,
informando que não teve conhecimento da anterior Sessão da Assembleia Municipal,
uma vez que estava de férias e a correspondência foi entregue a um familiar,
considerando que deveria a Assembleia Municipal tê-lo avisado por telefone, pois
embora longe viria à Sessão, considerando o Senhor Secretário que uma vez entregues
os documentos e nada tendo sido informado a Assembleia Municipal não tem culpa da
falta de informação. Terminando participou ainda o pedido da Câmara Municipal para a
introdução de mais dois pontos na Ordem de Trabalhos tendo a Assembleia Municipal
consentido por unanimidade de presenças, pelo que foram introduzidos os pontos: --------11 - Benefícios Relativos à Interioridade / Isenção de IMT – Habitação Chamusca –
Análise e Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------12 – Reabilitação e Consolidação de Diques do Vale do Tejo – Minuta de Acordo de
Colaboração a celebrar com a ARH Tejo – Análise e Aprovação. ---------------------------

--O Senhor Presidente da Assembleia Municipal explicou dado ser a última Sessão deste
mandato que os pontos serão todos votados em Minuta.-------------------------------------------------------------------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. ------------------------------------------António Manuel Gaudêncio Nunes, PS, referindo o assunto dos documentos, disse que
a Assembleia Municipal não pode dizer que nada tem a haver com o assunto, pois se um
elemento não é convocado à que ver como as coisas se processaram. Explica que
efectivamente foram entregues documentos em sua casa, mas de facto nada assinou em
como os tinha recebido pois quem os recebeu foi um familiar que nem sabe ler e como
estava ausente só teve conhecimento da sessão extraordinária já depois da sua
realização. Pelo que sugere que quando os papéis não são entregues pessoalmente a
Assembleia Municipal deverá contratar telefonicamente os membros, principalmente
quando se trata de sessões extraordinárias. -------------------------------------------------------O Senhor 1º Secretário explicou que teve o cuidado, assim que viu a carta, de saber o
que se tinha passado e soube que os documentos foram entregues por protocolo e este
devidamente assinado, pelo que não havia duvidas na entrega dos documentos, agora se
a pessoa que os recebeu não o comunicou ou entregou é que já ultrapassa os serviços.----António Manuel Gaudêncio Nunes, PS, referiu nada mais ter a acrescentar, mas que
sugere que quando os papéis não são entregues pessoalmente a Assembleia Municipal
deverá contratar telefonicamente os membros, principalmente quando se trata de sessões
extraordinárias. ----------------------------------------------------------------------------------------Também o Senhor Presidente da Mesa disse não saber efectivamente como tudo se
processou mas certo é que o protocolo foi assinado e provavelmente a pessoa que
recebeu os documentos não informou que o Senhor Deputado estava ausente de férias. --

--Sendo esta a ultima sessão da Assembleia Municipal antes do próximo mandato o
Senhor Deputado José Joaquim Jesus Braz, CDU-PCP/PEV, interveio, em nome da sua
bancada, manifestando o apreço, estima, amizade e camaradagem para com o
Presidente da Mesa Senhor José Joaquim Pardal Melão, realçando a sua participação
cívica na comunidade como uma referência de coerência, como politico dedicando a sua
vida à luta de valores e ideais como a democracia e liberdade por uma sociedade mais
justa com igualdade de oportunidades e mais fraterna. Foi um político local de
referência, um homem competente, empenhado, dedicado, reconhecido por todos os
trabalhadores da autarquia, cidadãos em geral e também pelos seus pares políticos.
Referiu ter esta pequena intervenção o intento de agradecer o seu trabalho, a sua
amizade, competência e empenho na gestão, por vezes difícil, desta Assembleia
Municipal. Desempenhou o seu papel sempre com isenção, imparcialidade, com respeito
por todos os que trabalham nesta casa e que intervêm e intervieram ao longo deste
mandato. Terminou com um “Obrigado amigo, camarada e companheiro José Melão,
contamos consigo, com o seu apoio, a sua sabedoria e os seus conselhos. Obrigado por
tudo o que nos deu.”-----------------------------------------------------------------------------------Agradecendo o Senhor Presidente da Mesa e referindo não ter intenção de intervir no
inicio da sessão reconhece que após a intervenção do Senhor Deputado José Joaquim
Jesus Braz e dado tratar-se da última Sessão tem que o fazer considerando ter que ser
ele a agradecer. Assim agradeceu a todos os Senhores Deputados, Vereadores e a todo o
pessoal com quem trabalhou durante estes anos, em boa cooperação e entendimento.
Congratula-se com o bom funcionamento da Assembleia Municipal retrato do bom
entendimento das forças politicas, terminou desejando felicidades a todos esperando que
os que prosseguem o façam com empenho e entendimento para o bem do Concelho. “A
todos um muito obrigado.”--------------------------------------------------------------------------

--Pedindo a palavra o Senhor Vereador Eng. João Carlos Amaral Netto diz que
independentemente de subscrever a maioria das palavras do Senhor Deputado José
Joaquim Jesus Braz considera que dentro do modelo de uma reunião os agradecimentos
e elogios devem ficar para depois da Ordem de Trabalhos.--------------------------------------Concordando o Senhor Presidente da Mesa agradece a intervenção do Senhor
Vereador pois de facto também não era sua intenção intervir já. ------------------------------José Joaquim Jesus Braz, CDU-PCP/PEV, explica nem terem pensado em questões, de
facto as palavras que proferiu em nada se assemelham ao protocolo mas sim a um acto
de amizade, afectividade pelo trabalho desempenhado e pela pessoa e esta era a altura
certa para o fazer, pois no final apenas desejam dar-lhe um grande abraço e desejar as
maiores felicidades. ------------------------------------------------------------------------------------Norberto Brandy Domingues Gil, CDU-PCP/PEV, refere que, embora o Senhor Eng.
João Carlos Amaral Netto considere que estas conversas são para o fim, ele como
autarca mais velho, do Concelho, e tendo sempre colaborado nos órgãos autárquicos
sente-se no direito de dizer que o tempo que dedicou as estes afazeres foi dado com
muito gosto e prazer e não pode deixar de agradecer a todos as pessoas que o
acompanharam, tanto da sua bancada como de partidos diferentes, e também pela
delicadeza com que sempre o trataram. Aproveitou ainda para se despedir e desejar um
bom trabalho aos que ficam.--------------------------------------------------------------------------Joaquim João Rosa Alcobia, PS, mostra a sua admiração por estarem a receber o
relatório sobre o incêndio que ocorreu, em vinte e oito de Outubro de dois mil e oito, na
RIBTEJO e ainda não ter recebido o do primeiro incêndio que tentas vezes pediu.
Gostava de saber se ele foi enviado ou não. ------------------------------------------------------

--Respondendo o Senhor Presidente da Mesa que se a Assembleia Municipal o recebeu
decerto enviou aos Senhores Deputados, mas que também ele não se recorda de o ter
visto.------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto o Senhor Primeiro Secretário explica que o relatório foi enviado mas
como o Senhor Deputado Joaquim João Rosa Alcobia tem feito apenas substituições nas
Sessões da Assembleia Municipal a correspondência normal vai para o Deputado que
ele substitui, razão pela qual ele não teve acesso ao relatório, mas ser-lhe-á dada uma
cópia no final dos trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTA Nº 8/2009--------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia colocou à discussão a Acta nº 8, que não
suscitando dúvidas foi Aprovada, por maioria de presenças com três abstenções do PS e
três da CDU-PCP/PEV. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------Ponto Nº 1 – Relatório de Actividades do Executivo Municipal Relativo aos Meses de
Julho a Agosto – Apreciação ------------------------------------------------------------------------O Executivo Municipal com base na documentação fornecida, que por muito extensa se
dá por inteiramente transcrita nesta acta para todos os efeitos, explicou todas as
actividades do referido período e colocou-se à disposição para eventuais questões.---------Aurelina Maria Garrido Conde Andrade Rufino, Outra Força Melhor Futuro –
PPD/PSD-CDS-PP, reclama mais uma vez a entrega intempestiva dos documentos
argumentando que assim não há tempo para os apreciar devidamente com tal também
não se podem apresentar grandes questões. Considera que estes assuntos são demasiado
importantes para serem apresentados em cima da hora e espera que no próximo
mandato a Câmara Municipal altere este processo. Independentemente de tudo isto junto
ao relatório do Centro de Inclusão está cópia de um convite que não recebeu e se tivesse
sabido da iniciativa teria estado presente.---------------------------------------------------------

--A Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Marques explicou que o convite foi enviado a
todos os P de JF por mail, portanto a S D como P jf de Chamusca deve ter recebido.-------José Joaquim Jesus Braz, CDU-PCP/PEV, realça o trabalho apresentado pela área
social, considerando que tem sido excelente, quanto aos outros relatórios, depois de os
ter folheado na “diagonal” acha que retratam bem o trabalho efectuado durante
mandato e em especial nestes últimos três meses. -------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. João Carlos Amaral Netto fazendo um pouco de história
contou o nascimento do Ecoparque e o seu desenvolvimento referindo que de momento
tem uma visão negativa do seu andamento, pensa que tiveram tudo na mão, um projecto
nacional de grandes considerações que se foi perdendo e hoje não passa de um projecto
de parque concelhio, sente-se triste e escandalizado e achou que o deveria comunicar à
Assembleia Municipal e aos munícipes. Termina dando os cumprimentos ao PS porque
foi a única Força Politica que teve a visão do assunto, e apesar de tudo, cumprimenta
pessoalmente o Senhor Presidente Câmara Municipal pela ponderação e equilíbrio nas
comunicações e contactos que fez sabendo as pressões que tinha dos vários lados,
“temos um Ecoparque concelhio, temos a CDU ocupando o Ecoparque e isso nós
temos e eu não quis passar em branco sem transmitir a sensibilidade sobre o assunto
agora que para o exterior não afectará em nada o seu andamento.”-------------------------O Senhor Vice-Presidente Francisco Manuel Petisca Matias sobre o atraso da
documentação considera ser bom pois revela que há informação e actualizada e espera
que no próximo mandato independentemente da força politica mantenham a tradição da
informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------De seguida tanto o Senhor Vice-Presidente como o Senhor Presidente da Câmara
Municipal respondendo à intervenção do Senhor Eng. João Carlos Amaral Netto
explicaram diversos aspectos do Ecoparque, nomeadamente que algumas empresas

ainda não estão instaladas por causa do PDM. Considerando o Senhor Vice-Presidente
que é dramático o Senhor Eng. João Carlos Amaral Netto dizer que a CDU ocupou o
Ecoparque.-----------------------------------------------------------------------------------------------Também o Senhor Deputado José Joaquim Jesus Braz, CDU-PCP/PEV, disse que
ouvindo o Senhor Eng. João Carlos Amaral Netto parece-lhe que não acompanham o
mesmo processo, realçou ainda que no país só existem dois CIRVE’S e estão na
Chamusca, mostrou-se admirado com o elogio feito ao PS saído de um Vereador de
Outra Força Melhor Futuro - PPD/PSD - CD-PP, mas contudo admite ser uma opinião
política.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa manifestou-se reconhecendo o empenho da Câmara
Municipal em todo este processo.--------------------------------------------------------------------Aurelina Maria Garrido Conde Andrade Rufino, Outra Força Melhor Futuro PPD/PSD - CDS-PP, reconhece que de facto se recebe muita informação lamenta é que
chegue quase sempre tarde. Sobre o Ecoparque acentua que o Governo nunca o viu
como um projecto nacional por isso também nunca nos deu uma ponte, uma estrada nem
investimento. A sua Bancada concorda com o Ecoparque mas também pretende saber
que empresas se instalaram ou vão instalar e o que isso pode trazer de bom ou mau para
o Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------Mudando de assunto António Manuel Gaudêncio Nunes, PS, disse ter visto hoje pela
primeira vez uma garrafa de água de Ulme e sentiu-se revoltado por o rótulo não fazer
menção a Ulme ou Chamusca uma vez que é o local de extracção.-----------------------------O Senhor Presidente Câmara Municipal explica que a água efectivamente é de Ulme
mas por uma questão meramente comercial ainda não tem o local de engarrafamento,
pois a fábrica está em fase de legalização da sua exploração aqui, por isso trabalha com
a sua marca licenciada e com marcas brancas.----------------------------------------------------Ponto Nº 2 – Ponto de Situação da Câmara Municipal – Apreciação ---------------------

--O Senhor Vice-Presidente explicou o ponto realçando os aspectos mais importantes e
colocou-se à disposição para eventuais questões.-------------------------------------------------Nada ocorrendo, passou-se de imediato ao ponto seguinte da OT.---------------------------Ponto Nº 3 – DTOUA – Suspensão Parcial do PDM de Chamusca: Centro Integrado
de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais (CIVTRHI) –
Análise e Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente Câmara Municipal comentou o assunto com base nos documentos
apresentados pelo DTOUA, que por muito extensos se dão aqui por inteiramente
transcritos.-----------------------------------------------------------------------------------------------Nada surgindo o ponto foi colocado à votação e Aprovado por unanimidade de
presenças e em minuta.--------------------------------------------------------------------------------Assim,
--Ponto Nº 4 – ALENT-03-0250 – FEDER 000424 – Estrada do Interior – Análise e
Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------O S P da CM mostrou o interesse nesta estrada que ligará o nosso Concelho aos de
Almeirim e Coruche.-----------------------------------------------------------------------------------CS, PS, pergunta se já há garantia dessas ligações.---------------------------------------------Respondendo o S P que se irão fazendo os troços á medida das possibilidades, são
cerca de cinquenta quilómetros para cada lado, não são obras que se façam num dia e
envolvem o interesse as três autarquias.------------------------------------------------------------Encerrado o assunto o ponto foi colocado à votação e Aprovado por unanimidade de
presenças e em minuta.--------------------------------------------------------------------------------Assim,
--Ponto Nº 5 – Benefícios Relativos à Interioridade / Isenção de IMT – Habitação
Chamusca – Análise e Ratificação-----------------------------------------------------------------

--Também o Senhor Presidente da Câmara Municipal comentou o assunto que por não
suscitar dúvidas foi votado e Aprovado por unanimidade de presenças e minuta. -----------Assim,
--Antes da passagem aos pontos seguintes o S Vp pediu para que os pontos de seis a nove
fossem explicados em pacote, comentando ele os tês primeiros e a S V MM o último,
concordando a AM o S Pm apresentou os mesmos.
--Ponto Nº 6 – Mercado Municipal: Protocolo de Cedência de Utilização de Lojas nºs
13 e 14 – Análise e ratificação------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 7 – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com Associação
de Festas Foz e Peso – Apoio a Obras e Equipamentos – Aquisição de Materiais para
Construção do Parque de Festas – Análise e Ratificação----------------------------------------Ponto Nº 8 – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com Grupo de
Jovens do Arripiado – Apoio a Obras e Equipamentos – Aquisição de Materiais para
Construção de Pavilhão na Zona Ribeirinha / Festas Arripiado – Análise e Ratificação----Ponto Nº 9 – Contratos Emprego/Inserção: Protocolo com Junta de Freguesia de
Carregueira – Análise e Ratificação-----------------------------------------------------------------Deste modo o S VP E A S V MM esclareceram, com base na documentação entregue os
respectivos protocolos e contratos e colocaram-se à disposição para eventuais dúvidas. --Sobre o ponto número seis o S D Ja, PS, disse ter conhecimento de que havia alguém
interessado em alugar as referidas lojas do mercado para instalação de uma loja de arte
sacra, pelo que gostava de saber porque não foram atribuídas a esta empresa que se
criou na Chamusca e que deveria ter sido apoiada. Recorda que a dada altura foram
confrontados com a atribuição de uma loja a um clube desportivo e agora voltamos ao
mesmo atribuindo-as a um Clube de Caçadores. Não concorda que se tenha gasto tanto
dinheiro na remodelação do espaço para agora ser utilizado para outros fins, pelo que
este ponto irá votar contra.---------------------------------------------------------------------------

--O S PC explicou que quem contou a história da não atribuição das lojas ao novo
empresário não lhe contou tudo, pois trata-se de um casal em que um dos elementos já
está em instalações da CM e ao qual foram pedidas algumas contrapartidas que nunca
pagou. Portanto a CM já está a ajudar esse casal que não está a cumprir a sua parte.-----Nesse caso o D JA, PS, diz que já pode falar e informar que o que lhe disseram não
corresponde à verdade e sendo assim voto favoravelmente.-------------------------------------Colocado o ponto à votação foi o mesmo Aprovado por unanimidade de presenças e em
minuta.---------------------------------------------------------------------------------------------------Assim,
--De imediato o SPM apresentou o ponto número sete para discussão que por não
levantar dúvidas foi votado e Aprovado por maioria de presenças, com uma abstenção
da bancada do PS e em minuta.----------------------------------------------------------------------Assim,
--Quanto ao ponto número oito o S D AN, PS perguntou se este grupo é uma Associação.
--Respondendo o S VP que é uma Associação formal com número de contribuinte.---------Retomando a palavra NA, PS, informa que também em relação a este ponto se irá
abster pois considera que enquanto o Município tiver o seu plano de pagamentos em
atraso não deve haver dinheiro para estas intervenções.-----------------------------------------Chamando o S VP a atenção para o protocolo referindo que houve o cuidado de fasear
os pagamentos, no entanto recorda que este não é o primeiro caso, por esta AM já
passaram outras intervenções com o mesmo procedimento e o sentido de voto foi
diferente.-------------------------------------------------------------------------------------------------Recuando um pouco AU, Outra Força Melhor Futuro - PPD/PSD - CDS-PP, destaca o
trabalho feito pelo Associação da Foz e Peso, de louvar até porque foi feito sem
qualquer ajuda da CM. Considera pois importante este tipo de apoio que serve de

agradecimento a estas pessoas que lutam para manter “viva alguma chama” nas suas
pequenas aldeias.
--JR, CDU, esclarece que esta Associação da Foz e do Peso não tem trabalhado sozinha,
a CM já investiu muito nomeadamente através da construção de passeios, asfaltos de
arruamentos, cedência do terreno através de um contrato de comodato, a própria JF
participa nas festas pagando aos artistas e até o Concelho de Abrantes tem contribuído
com alguns materiais, no fundo eles tem tido o apoio possível. De facto realça e louva o
trabalho voluntário muito importante que tem sido feito mas reafirma que têm sido
bastante ajudados quer pelo concelho da Chamusca quer pelo de Abrantes.------------------AN,PS, informa que a sua posição em relação ao apoio é em defesa de um principio
agora em relação às associações só tem a dizer que bem hajam por existirem e
desenvolverem acções.---------------------------------------------------------------------------------Encerrada a discussão do ponto foi o mesmo colocado à votação e Aprovado por
maioria de presenças, com uma abstenção da bancada do PS e em minuta.------------------Assim,
--sobre o Ponto dez nada ocorreu pelo que foi votado e Aprovado por unanimidade de
presenças e em minuta.--------------------------------------------------------------------------------Assim,
--Ponto Nº 10 – Educação: ---------------------------------------------------------------------------a) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com Centro de
Acolhimento do Chouto – Emprego Social – Apoio a Jardim de Infância – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------b) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com Centro de
Acolhimento do Chouto – Emprego Social – Apoio à Escola do 1º Ciclo – Análise e
Ratificação----------------------------------------------------------------------------------------------

--c) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com Centro de
Acolhimento do Chouto – Emprego Social – Apoio às Refeições Escolares – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------d) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com CASULME –
Emprego Social – Apoio à Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Ulme – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------e) Protocolo de Parceria com AVEJICC – Programa de Actividades de
Enriquecimento Curricular no 1º ciclo do Ensino Básico – Análise e Ratificação------------f) Protocolo de Colaboração com AVEJICC – Verbas de Apoio ao funcionamento dos
Jardins de Infância e Escolas Básicas do 1º Ciclo do Concelho – Análise e Ratificação----g) Protocolo com NERSANT – Projecto “EMPCRIANÇA – Empreender no Ensino
Básico” – Análise e Ratificação----------------------------------------------------------------------A S V MM comentou este ponto e suas alíneas que por não suscitarem quaisquer
dúvidas foram de imediato votadas e Aprovadas por unanimidade de presenças e em
minuta.---------------------------------------------------------------------------------------------------Assim,
--11 - Benefícios Relativos à Interioridade / Isenção de IMT – Habitação Chamusca –
Análise e Ratificação----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal comentou o assunto que por não levantar
dúvidas foi votado e Aprovado por unanimidade de presenças e minuta. ---------------------12 – Reabilitação e Consolidação de Diques do Vale do Tejo – Minuta de Acordo de
Colaboração a celebrar com a ARH Tejo – Análise e Aprovação. ----------------------------Apresentado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal este Acordo de
Colaboração não apresentou dúvidas, pelo que foi votado e Aprovado por unanimidade
de presenças e em minuta. ---------------------------------------------------------------------------

--Antes de encerrar a Sessão foram ainda pedidas algumas intervenções, assim e por
ordem de pedidos falaram: ---------------------------------------------------------------------------CS, PS, disse que apenas se queria despedir, quando veio nem sabia o que era uma AM
e agora já leva alguma “bagagem”, passou aqui oito gratificantes anos em que se lutou
pelo futuro do Concelho e embora não tenha concordado com algumas decisões tomadas
também reconhece que muita coisa mudou. Deixa um “muito obrigado, até à próxima,
vou estar por aí”.---------------------------------------------------------------------------------------AU, Outra Força Melhor Futuro - PPD/PSD - CDS-PP, agradece os dezasseis anos
que passou por esta casa, embora espere voltar a passar mais alguns porque gosta
“disto”. Voltando o seu discurso para o SPM reconhece que aprendeu muito com ele
sobretudo na lealdade e na frontalidade. Menciona alguns episódios em que o tentaram
fazer mudar de ideias e ele nunca se demoveu, para ela isso é a “marca do homem” não
se deixar vencer nem pelas adversidades, nem pelos amigos. Também se zangou com ele
algumas vezes principalmente porque ele nunca comparecia às acções da Jf de
Chamusca, talvez por não gostar, facto a que se habituou embora com alguma pena pois
gosta muito dele e respeita-o bastante. Sobre os que vão entrar, são muitos e jovens e
têm muita esperança nesta gente nova, será com certeza gente que vai trazer um
dinamismo, uma acutilância nova ao discurso político e com quem vamos também
aprender muito. Por fim agradeceu a todo o executivo da CM e a todos os “colegas e
companheiros de jornada”, pois no fundo são todos amigos, respeitam-se e são
institucionalmente leais.
--Também o V JN apresenta as suas despedidas de oito anos, fazendo um breve resumo
da sua passagem e definindo uma autarquia como um “mundo”complicadíssimo que
toca os mais variados assuntos com as responsabilidades mais dispares a todos os níveis
que também só comecei a ver quando cá cheguei. Afirma que dedicou muito ao seu lugar
fazendo coisas que tem pouca visibilidade mas sempre com o conceito e intenção de

defender a Chamusca, declara que o fez sempre dentro da maior lealdade possível e
institucional. Terminou dizendo que gostou muito de cá estar, dedicou-se e aprendeu
muito, agradeceu a colaboração de todos e deseja a maiores felicidades para os
presentes e Chamusquenses em geral.---------------------------------------------------------------A S V MM diz ter sido a sua primeira experiência autárquica não sabe se irá continuar
mas o que aprendeu já ninguém lhe pode tirar. Durante os quatros o mais importante foi
sentir o sentimento de pertença que todos temos em relação ao nosso município, todos
lutamos por ele para que ele esteja cada vez melhor e temos que o defender em qualquer
circunstância e lugar. Agradece a todos a colaboração e agradece ao S Jm pela sua
experiência, disponibilidade e simpatia.------------------------------------------------------------O VP FM refere que estar ao serviço da Autarquia tem sido a universidade que nunca
pode frequentar, tem aprendido muito. Mesmo ingressemos noutra actividade este
“bichinho” não só da política mas da cultura da democracia fica sempre. Agradecer a
todos também o trabalho e a colaboração, o S JM é já um companheiro de jornada por
isso vão-se continuando a encontrar. ---------------------------------------------------------------Intervindo o S P da Cm diz que a experiência trabalho dos mandatos e principalmente
deste último leva-o a dizer que tem um grande respeito, mesmo quando se exalta, pelas
pessoas que participam nas autarquias locais, nomeadamente pelas mais empenhadas
que felizmente são a grande maioria, porque de facto é necessário uma grande
dedicação, capacidade de aprendizagem, capacidade de encaixe, e porque se lida com
um “mundo”onde se discutem coisas e situações concretas que envolvem sobretudo
pessoas o que obriga a ter disponibilidade mental e gosto pelo que faz, porque nem
sempre estar “no centro do mundo é fácil”. Agradeceu ao S P e à Mesa a forma como
geriram as dificuldades, que foram muitas e agradeceu também aos eleitos da Am a
grande disponibilidade exigida a todos para acompanharem os trabalhos. Penso que no

fundamental se respeitaram, têm consideração uns pelos outros, sobre os que ficam tem
a certeza de que se vão empenhar, os que vão entrar deseja que desempenhem bem o seu
papel, substituam bem os que saem e sobretudo que gostem do que vem fazer porque isso
é bom para eles mas principalmente para a comunidade. Para ele estes anos foram de
luta de esforço empenhamento, mas também muito gratificantes, conheceu muita gente e
o S JM representa também um desses companheiros, camadas e amigos muito especial
que deu tudo pelo concelho por isso lhe deixa um grande abraço que estende a todos os
presentes.
--O S Pm agradeceu a todos e está certo de que se vão continuar a encontrar,
provavelmente continuará a vir, como público, assistir aos trabalhos. Retira-se ao fim de
muitos anos de trabalho e luta porque saúde assim o obriga não pela falta de vontade de
trabalhar e de lutar. Agradece a todos a colaboração e a maneira como trabalharam
com ele. Termina com um grande muito obrigado a todos.---------------------------------------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
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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