ACTA Nº 7/2010
--Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia
vinte e quatro de Setembro de dois mil e dez. ------------------------------------------------------Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e
trinta e dois 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 – Apreciação ----------------------------------3. CPCJ - Plano de Acção 2010 - Apreciação--------------------------------------------------4. Banco Local de Voluntariado de Chamusca - Proposta de Regulamento Interno Análise e Aprovação------------------------------------------------------------------------------------5. DTOUA - Projecto de Loteamento Industrial do Eco Parque do Relvão Fase
II/Carregueira - Análise e Aprovação---------------------------------------------------------------6. Estatuto dos Benefícios Fiscais – Isenções de IMT ao abrigo da Portaria nº
1117/2009 de 30 de Setembro – Análise e Ratificação: ------------------------------------------a) Aquisição de Prédio Urbano no Loteamento Hortas das Freiras, nºs 11 e 13, em
Chamusca, por Ana Maria Cegonho Amaro.-------------------------------------------------------b) Aquisição de Prédio Urbano na Rua Miguel Bombarda do nº 4 a 12, Rua Câmara
Pestana nºs 1 e 3 e Travessa do Regedor do nº 1 a 11, em Chamusca, por Montra Sábia,
Unipessoal, Lda.----------------------------------------------------------------------------------------7. Protocolo RIBTEJO / RIB'S - Proposta de Clarificação - Análise e Aprovação-------8. Protocolos: -----------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO - Ano Lectivo 2010 / 2011: -------------------------------------------------------

--A) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Emprego Social / Pessoal
de Apoio ao Jardim de Infância do Chouto - Câmara Municipal de Chamusca e Centro
de Acolhimento Social do Chouto - Análise e Ratificação --------------------------------------B) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Emprego Social / Pessoal
de Apoio à Escola do 1º Ciclo do Chouto - Câmara Municipal de Chamusca e Centro
de Acolhimento Social do Chouto - Análise e Ratificação --------------------------------------C) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Emprego Social /
Educação - Câmara Municipal de Chamusca e Centro de Acolhimento Social do
Chouto - Análise e Ratificação ----------------------------------------------------------------------D) Protocolos de Utilização de Instalações - Actividade Física e Desportiva - Análise e
Ratificação - entre:-------------------------------------------------------------------------------------D-1) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Parreira----------------------------D-2) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Ulme-------------------------------D-3) Município de Chamusca e Junta de Freguesia do Chouto----------------------------D-4) Município de Chamusca e Centro Cultural do Semideiro------------------------------D-5) Município de Chamusca e Sociedade Instrução e Recreio do Pinheiro Grande---D-6) Município de Chamusca e Sociedade Recreativa Valcavalense -----------------------D-7) Município de Chamusca e Sociedade Recreativa Arripiadense------------------------E) Prorrogação dos Protocolos no Âmbito dos Transportes Escolares - Ano Lectivo Análise e Ratificação - com:--------------------------------------------------------------------------E-1) Município de Chamusca e Município de Constância -----------------------------------E-2) Município de Chamusca e Município de Coruche---------------------------------------E-3) Município de Chamusca e Município de Torres Novas ---------------------------------E-4) Município de Chamusca e Município de Santarém ------------------------------------E-5) Município de Chamusca e CERE----------------------------------------------------------

--E-6) Município de Chamusca e Táxi "Barriga e Figueira"----------------------------------E-7) Município de Chamusca e Chamusca Basket Clube ------------------------------------E-8) Município de Chamusca e Escola Técnica e Profissional do Ribatejo---------------E-9) Município de Chamusca e INSIGNARE---------------------------------------------------F) Adenda ao Protocolo de Transporte Escolar - Município de Chamusca e
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Chamusca - Análise e
Ratificação----------------------------------------------------------------------------------------------G) Candidatura ao Financiamento no Âmbito do Programa das Actividades de
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - Análise e Ratificação---------H) Protocolo de Parceria - Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do
Ensino Básico - Município de Chamusca e AVEJIC - Análise e Ratificação----------------I) Protocolo de Colaboração - Verbas de Apoio ao Funcionamento dos Jardins de
Infância e Escolas básicas do 1º Ciclo - Análise e Ratificação---------------------------------J) Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos
do 1º Ciclo do Ensino Básico - Dossier de Candidatura - Análise e Ratificação-------------L) Protocolo de Parceria - Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições
Escolares aos Alunos do 4º Ano da Escola do 1º Ciclo de Chamusca - Município de
Chamusca, AVEJIC e Associação de Pais da Escola e Jardins de Infância de
Chamusca - Análise e Ratificação-------------------------------------------------------------------M) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira (um contrato de trabalho
a termo certo) - Câmara Municipal de Chamusca e Associação de Desenvolvimento
Industrial da Freguesia da Parreira - Análise e Ratificação------------------------------------N) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira (dois contratos de trabalho
a termo certo) - Câmara Municipal de Chamusca e Associação de Desenvolvimento
Industrial da Freguesia da Parreira - Análise e Ratificação-----------------------------------

--O) Protocolos de Cedência de Recursos Humanos - Análise e Ratificação, entre:-------O-1) Contrato de Emprego Inserção+ / Município de Chamusca e Junta de Freguesia
de Carregueira ------------------------------------------------------------------------------------------O-2) Contrato de Emprego Inserção+ / Município de Chamusca e Junta de
Freguesia de Carregueira ----------------------------------------------------------------------------O-3) Contrato de Emprego Inserção / Município de Chamusca e Junta de Freguesia
de Carregueira ----------------------------------------------------------------------------------------O-4) Contrato de Emprego Inserção / Município de Chamusca e Junta de Freguesia
de Chamusca -------------------------------------------------------------------------------------------O-5) Contrato de Emprego Inserção / Município de Chamusca e Junta de Freguesia
de Ulme ------------------------------------------------------------------------------------------------P) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Apoio a Obras e
Equipamentos - Apoio à Construção de Casa Mortuária Marianos e Murta - Análise e
Ratificação----------------------------------------------------------------------------------------------9) Proposta de Alteração do Regimento da Assembleia Municipal de Chamusca Análise e Aprovação------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENÇAS-----------------------------------------------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registou-se a ausência de Paula Alexandra dos Santos
Malaquias, eleita pelo PS e de Manuel Tiago Neto Pestana Prestes, Coligação Mais e
Melhor.-------------------------------------------------------------------------------------------------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças do Presidente da Câmara
Municipal - Sérgio Carrinho; Vice-presidente - Francisco Matias; Vereação: Joaquim
Garrido; Paulo Queimado e João Lourenço. -----------------------------------------------------

--------------------------------------CORRESPONDÊNCIA-----------------------------------------Foi informado o Plenário sobre a entrada de justificação e pedido de substituição de
Manuel Tiago Prestes e comunicou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que
verbalmente, a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Ulme, Paula Alexandra
Malaquias justificou a sua ausência e informou a sua substituição.-----------------------------------------------------------SUBSTITUIÇÃO DE ELEITOS-----------------------------------Assim e na sequência os referidos pedidos de justificação o Senhor Deputado Dr.
Manuel Tiago Prestes foi substituído pelo Dr. José Manuel Marcelino Pinto e a Senhora
Presidente da Junta de Freguesia de Ulme, Paula Alexandra Malaquias foi substituída
pela sua representante legal, a Senhora Secretária Anabela Morgado António. ----------------------------------------------SUPORTE DIGITAL---------------------------------------------Uma vez que há suporte digital apenas se farão referência às intervenções feitas
durante a presente Sessão da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------ACTA Nº 6 /2010-------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou a Acta nº 6/2010, da Sessão Extraordinária
de 16 de Setembro à discussão e nada ocorrendo procedeu-se à votação, tendo a mesma
sido Aprovada por maioria de presenças e uma abstenção.------------------------------------Antes do início dos trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu
conhecimento do agradecimento do Voto de Louvor de Inácio Marta Salgado, o qual se
transcreve (ficheiro 116) :-----------------------------------------------------------------------------Exmo. Senhor ----------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Assembleia Municipal de Chamusca--------------------------------------------CHAMUSCA------------------------------------------------------------------------------------------20SET2010--------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: VOTO DE LOUVOR:---------------------------------------------------------------

--Cumpre-me gratamente por este meio acusar a recepção da missiva em que V. Exa.
me transmitia a posição assumida por unanimidade de todos os eleitos, no sentido do
reconhecimento da minha actividade enquanto, Chefe de Divisão da Assembleia
Distrital de Santarém, na qualidade de Director da Colónia Balnear da Nazaré, na
qual desenvolvi com a cooperação de todos os funcionários envolvidos e jovens
monitores em regime de voluntariado e aos quais dei formação para o efeito, projectos
no âmbito da Juventude e da 3ª Idade, no decorrer de mais de vinte anos no primeiro
caso, e de menor tempo no segundo, porquanto foi este o projecto que só mais
tardiamente pode ser desenvolvido, em virtude das diferenças e necessárias adaptações.
--A dignidade da pessoa humana, esteve sempre então presente como ainda hoje, e as
suas reais carências que lamentavelmente também ainda hoje se encontram em todo o
tecido social do distrito de Santarém, foram o principal impulsionador que levou à
concretização dos projectos já mencionados. -----------------------------------------------------Bem hajam, pois pela manifestação unânime do reconhecimento do trabalho
desenvolvido pelo "Tio Inácio", apelido pelo qual muitos carinhosamente me tratavam
e que hoje ouço ainda por vezes gritar nas ruas quando passo por alguém que" viveu"
conjuntamente esta realidade. -----------------------------------------------------------------------Termino e pedindo desculpa do atrevimento, e se para tanto me é dada permissão
como cidadão manifestar esse desiderato, por sugerir que assumam o real
compromisso de procurar dar continuidade a este PROJECTO que acolheu mais de
cinco mil jovens dos 8 aos 13 anos de idade, como estagiários e cerca de mil e duzentos
de idades compreendidas entre os 18 e os 23 anos de idade, como Monitores, para além
dos restantes na área da TERCEIRA IDADE em número inferior; mas mesmo assim
significativo para aqueles que os "viveram"...-------------------------------------------------

--Aproveito para mais uma vez agradecer junto de V. Exa. e bem assim solicitar a
extensão dos agradecimentos a todos os elementos da Assembleia Municipal. -------------Com os melhores cumprimentos e estima pessoal, ---------------------------------------------Atentamente-------------------------------------------------------------------------------------------(Inácio Marta Salgado).----------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------Iniciando o período de antes da Ordem do Dia o Senhor Presidente da Assembleia
Municipal deu a palavra ao Senhor Deputado do Bloco de Esquerda, Duarte Arsénio que
apresentou a seguinte Recomendação (ficheiro 116):--------------------------------------------------------------------------------------"RECOMENDAÇÃO---------------------------------------Como é do conhecimento de todos os eleitos deste órgão autárquico, Assembleia
Municipal da Chamusca, o executivo camarário em exercício aprovou por maioria a
instalação de uma exploração suinícola para alguns milhares de unidades, junto à
área do Eco-Parque do Relvão. ---------------------------------------------------------------------Consciente da elevada importância do Eco-Parque do Relvão nas suas várias
vertentes, económica em termos de empregabilidade para a região, e ecológica em
termos de reciclagem, descontaminação e armazenagem de resíduos, domésticos, e
industriais banais e perigosos, o Bloco de Esquerda não pode deixar de manifestar a
sua preocupação pela forma como algumas decisões são tomadas à margem dos que
mais directamente poderão vir a ser afectados pelo que possa advir de negativo. ----------Incluímos neste raciocínio a instalação das suiniculturas, tanto mais que sabemos
que as populações de alguns concelhos do vizinho Distrito de Leiria, nomeadamente,
Leiria, Rio Maior e Caldas da Rainha, se andam à muito a debater contra as
suiniculturas que por lá proliferam, devido aos insuportáveis maus cheiros que se

espalham por quilómetros de extensão e pela poluição dos cursos de água e
contaminação dos lençóis freáticos. ----------------------------------------------------------------A ainda hipotética instalação da, ou das suiniculturas na Quinta da Galega ou na
sua proximidade preocupa-nos. Não só pelas razões explanadas acima, mas também
pela proximidade da captação de água que abastece as freguesias da Carregueira e do
Pinheiro Grande. Sabemos que todos os cuidados irão ser tomados (porque isso é
sempre garantido mas nem sempre é cumprido); sabemos que a camada de argila tem
algumas dezenas

de metros de profundidade, mas também sabemos que

inevitavelmente há fissuras que a tomam permeável; sabemos que a captação de água
não será efectuada no 1º lençol de água encontrado mas também sabemos que por
erros de execução de furos de captação, em muitos deles a água escorre do 1º para o 2º
lençol, levando consigo parte da poluição existente no sentido das leis da gravidade;
sabemos que os escrúpulos nem sempre estão presentes; sabemos que o número de
postos de trabalho a criar com a instalação de tal agro-indústria serão mínimos.
Achamos que os malefícios serão muito maiores que os benefícios. Interrogamonos???!!! -----------------------------------------------------------------------------------------------Assim sendo e sabendo que a parte mais esclarecida da população partilha destas
mesmas preocupações, recomendamos, pedimos e aconselhamos o executivo camarário
a promover um debate / esclarecimento público na Carregueira com a presença de
técnicos entendidos na matéria e políticos das mais diversas áreas e de todas as partes
envolvidas, de forma a que tudo seja clarificado e nada nem ninguém possa vir a tomar
iniciativas de todo indesejáveis, mas muito prováveis no caso de que o que foi dito não
venha a ser ponderado e tomado em conta. -------------------------------------------------------O deputado do BE na Assembleia Municipal, --------------------------------------------------( Duarte Mendes Trindade Arsénio)------------------------------------------------------------

--Chamusca, 24 de Setembro de 2010---------------------------------------------------------------Colocado o assunto à discussão, José Braz, CDU, considerando serem legitimas as
preocupações crê que à altura da aprovação do projecto foram tomadas todas as
medidas com precaução salvaguardando os interesses do Concelho e feitas as
diligências no sentido do cumprimento da lei e da vigilância.-----------------------------------Usando da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu a situação
actual das suiniculturas e que todo o processo está a ser devidamente acompanhado pelo
Ministério da Agricultura. Também o Senhor Deputado António Nunes, PS, partilhando
das ditas preocupações refere que em tempos foi presente à Assembleia Municipal a
pretensão de instalar na antiga Pavril uma exploração de cabras, pelo que questiona se
de facto isso aconteceu e por onde são eliminados os resíduos. Respondendo o Senhor
Presidente da Câmara Municipal que de facto as instalações da Pavril foram compradas
por uma empresa para esse fim, a Câmara Municipal concordou, o projecto foi entregue
no Ministério da Agricultura , a empresa já tem algumas cabras que ainda não colocou
ali por não ter licenciamento e pediu que a Câmara Municipal intercedesse de modo a
tentar acelerar o licenciamento, diligenciando neste sentido a Câmara falou com o
Secretário Regional entregando-lhe um documento da empresa (ficheiro 116). -------------Joel Marques, PS, também manifestou, em nome da sua bancada, as preocupações
demonstradas mas acredita que tudo será devidamente acompanhado dentro das normas
legais, ressalva, ainda, a eco valorização que poderá advir desta instalação (ficheiro 116
e 117). ---------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais ocorrendo passou o Senhor Deputado José Braz a apresentar o seguinte
(ficheiro 117):---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOÇÃO--------------------------------------------------

--PELA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE, NO
CONCELHO--------------------------------------------------------------------------------------------Os serviços de saúde no concelho tem constituído, nos últimos meses, uma
preocupação dos autarcas, em particular, e dos munícipes em geral. ------------------------Após várias reuniões com os responsáveis pelos serviços de saúde local e regional
(director do centro de saúde e directora do ACES), para manifestar as preocupações
com o encerramento de algumas extensões de saúde e com a redução do número de
médicos no concelho, houve a promessa das entidades responsáveis pelo sector de
resolver, dentro das possibilidades do sistema, os problemas de atendimento às
populações pelas recém criadas USFs e UACs. --------------------------------------------------Considerando que as populações do interior têm os mesmos direitos aos serviços de
saúde pública que as das regiões urbanas; --------------------------------------------------------Considerando que esta situação dos serviços tem piorado nos últimos meses, com a
redução dos médicos de saúde familiar;------------------------------------------------------------Considerando que muitos munícipes das nossas freguesias estão a deslocar-se ao
Centro de Saúde da Chamusca e ao serviços de Atendimento Complementar,
sobrelotando a sua capacidade, já frágil, de atendimento; -------------------------------------Considerando que houve o compromisso político dos responsáveis do sector
(directora do ACES) em apresentar soluções plausíveis para a resolução dos problemas
de saúde no concelho e, deste modo, responder aos anseios e às preocupações das
populações das freguesias; ---------------------------------------------------------------------------Considerando as características sociogeográficas do concelho, as enormes distâncias
entre as sete freguesias e a vila de Chamusca, a inexistência de transportes públicos
diários e regulares, uma população envelhecida e de fracos recursos e ainda as
reformas baixas do sector agrícola; ---------------------------------------------------------------

--Os eleitos desta Assembleia recomendam ao executivo da Câmara Municipal que
continue a fazer todas as diligências, junto dos responsáveis dos serviços regionais de
saúde, para que sejam assegurados e mantidos os serviços de saúde em todo o
concelho, não permitindo o fecho das extensões de saúde, e postas em funcionamento
as Unidades de Saúde Familiar dotadas de serviços móveis para se deslocarem às
referidas extensões de saúde. ------------------------------------------------------------------------Estamos certos que com o empenho de todos, em prol da defesa destes serviços,
poderemos salvaguardar os nossos direitos nesta área tão sensível para as nossas
populações. ---------------------------------------------------------------------------------------------Os eleitos da CDU -----------------------------------------------------------------------------------Colocada a Moção à discussão o Senhor Deputado Joel Marques, PS, alude que o
caminho mais certo para resolver tamanho problema é manter a união nesta luta que é
de todos e para todos, também a Senhor Deputado Aurelina Rufino, Coligação Mais e
Melhor, mostra a sua preocupação paralela à da Junta de Freguesia de Chamusca que
enviou um documento à Câmara Municipal a expor toda a inquietação que se vive sobre
o tema da saúde.----------------------------------------------------------------------------------------Terminada a discussão a Moção foi colocada à votação e Aprovada por unanimidade
de presenças (ficheiros 117). --------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------------1. Relatório de Actividades do Executivo Municipal Relativo aos meses de Julho a
Setembro - Apreciação.----------------------------------------------------------------------------Concedida a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal explicou os relatórios
apresentados, colocando-se à disposição para eventuais questões (ficheiro 117).-----------José Braz, CDU teceu algumas considerações sobre as actividades apresentadas nos
relatórios, ressalvando o Eco Parque, as obras da biblioteca, entre outras e pediu

esclarecimentos sobre a situação do Centro Escolar. Explicando o Senhor Presidente da
Câmara e o Senhor Vice-Presidente que do ponto de vista técnico foi feito um estudo
prévio, feitas as sondagens no terreno para elaboração do projecto base, que depois de
aprovado pela DREL passará ao projecto de execução. Prevêem que, se tudo correr
dentro da normalidade, o Centro Escolar entrará em funcionamento no ano lectivo
2012/2013 (ficheiro 117 e 118)).--------------------------------------------------------------------Joel Marques, PS, realçou e louvou toda a cumplicidade, lealdade e espírito de entre
ajuda entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia que têm ajudado, esperando
que assim continue, para que se ultrapasse este período tão difícil que atravessamos.------António Nunes, PS, focando um tema outrora discutido sobre a ETAR de Ulme, refere
que a referida estrutura sempre teve um aspecto limpo e cuidado, mas este ano mais
propriamente em Agosto demonstrava um aspecto de abandono. soube que estava assim
porque ia entrar em obras, obras essas que já deveriam ter sido feitas três meses antes,
porque as pessoas criticaram mas nem sabiam que a responsabilidade daquele espaço é
das Águas do Ribatejo (ficheiro 118).---------------------------------------------------------------2. Ponto de Situação da Câmara Municipal – Apreciação ----------------------------------Usando da palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal desenvolveu em
conjunto com o Senhor Presidente da Câmara o assunto (ficheiro 118). ---------------------José Braz, CDU, realçou, entre outras, toda a clareza e transparência com que nos
últimos tempos a Câmara Municipal, apesar da crise que vivemos, tem mantido uma
informação actualizada do controlo orçamental, das dificuldades económicas e também
de algumas medidas especiais, transmitindo-a sempre à opinião pública (ficheiro 118).---3. CPCJ - Plano de Acção 2010 - Apreciação---------------------------------------------------O Senhor Vereador João Lourenço caracterizou o referido Plano (ficheiro 118 e 119).-

--4. Banco Local de Voluntariado de Chamusca - Proposta de Regulamento Interno Análise e Aprovação.-----------------------------------------------------------------------------------Intervindo novamente o Senhor Vereador João Lourenço desenvolveu o tema, tendo o
Senhor Deputado José Braz, CDU, enaltecido a iniciativa esperando que tenha uma boa
adesão (ficheiro 119).----------------------------------------------------------------------------------Nada mais surgindo foi o assunto colocado à votação e Aprovado por unanimidade de
presenças.------------------------------------------------------------------------------------------------5. DTOUA - Projecto de Loteamento Industrial do Eco Parque do Relvão Fase
II/Carregueira - Análise e Aprovação.--------------------------------------------------------------O Senhor Presidente explicou sucintamente o referido Projecto e colocou-se à
disposição para eventuais questões (ficheiro 119).------------------------------------------------O Senhor Deputado Joel Marques, PS, apresentou em nome da bancada do PS a
Declaração de Voto que se transcreve :- "Os Deputados do Partido Socialista estão de
acordo com o procedimento e congratulam-se com mais este avanço estruturante para
a fase dois do Eco Parque do Relvão. O Partido Socialista porque esteve na génese e
assume a sua condição de impulsionador do projecto sempre estará de acordo com
todas as medidas que se mostrem estratégicas para o crescimento e dinamização deste
cluster, mantendo toda a vigilância que consideremos adequada. Para atingir estes
pressupostos, exigimos que até ao final do corrente ano entre em pleno e total
funcionamento a entidade gestora do Eco Parque do Relvão de forma autónoma. Este
avanço é determinante para que o projecto do Eco Parque do Relvão atinja a dimensão
internacional a que nos propusemos inicialmente, sobre a pena de não atingirmos os
resultados expectáveis e de cair num estado de estagnação a nível do desenvolvimento e
investimento por parte dos devidos promotores, só assim os mesmos promotores terão a

base de credibilidade e confiança neste mega processo de eco valorização. Os
Deputados do Partido Socialista."(ficheiro 119)--------------------------------------------------Também a Senhora Deputada Aurelina Rufino, Coligação Mais e Melhor, manifesta a
congratulação da sua bancada em relação a este projecto que consideram ser um
desígnio nacional, pelo qual todos lutaram, não aceitando que alguém se intitule "dono"
do processo. Concordam que de facto é necessária uma entidade gestora e reconhecem
que, tal como aqui, se todos unidos lutarem e batalharem mais metas serão alcançadas,
nomeadamente a nova ponte, o IC3 e a nova estrada para o Eco Parque (ficheiro 119).---O Senhor Deputado, José Braz, CDU, salienta a enorme luta, conjunta, e trabalho
feito nesta área, no entanto não considera a melhor altura, devido à crise que se
atravessa, para criar mais uma entidade gestora e reguladora, pois acarretaria ainda
mais despesas e não qual a necessidade pois o trabalho tem sido bem feito (ficheiro 119).
--Joel Marques, PS, diz não ter posto em causa o trabalho feito até agora por parte da
Câmara Municipal, nem o seu mérito, quanto ao financiamento acha que como o
projecto já foi aprovado isso não é um problema (ficheiros 119 e 120).-----------------------Aurelina Rufino, Coligação Mais e Melhor, pergunta se é legal a existência desta
entidade reguladora ou se é apenas circunstancial, respondendo o Senhor Presidente da
Câmara que do ponto de vista legal a gestora do território é a Câmara Municipal e não
há qualquer previsão de que a gestão do Eco Parque seja feita por uma entidade
autónoma (ficheiro 120).------------------------------------------------------------------------------Nada mais surgindo o ponto foi votado e Aprovado por unanimidade de presenças.------6. Estatuto dos Benefícios Fiscais – Isenções de IMT ao abrigo da Portaria nº
1117/2009 de 30 de Setembro – Análise e Ratificação: ------------------------------------------a) Aquisição de Prédio Urbano no Loteamento Hortas das Freiras, nºs 11 e 13, em
Chamusca, por Ana Maria Cegonho Amaro.------------------------------------------------------

--b) Aquisição de Prédio Urbano na Rua Miguel Bombarda do nº 4 a 12, Rua Câmara
Pestana nºs 1 e 3 e Travessa do Regedor do nº 1 a 11, em Chamusca, por Montra Sábia,
Unipessoal, Lda.----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal apresentou o ponto 6 e respectivas alíneas e
nada surgindo colocou-o de imediato à votação, tendo o mesmo sido Ratificado por
unanimidade de presenças (ficheiro 120).----------------------------------------------------------7. Protocolo RIBTEJO / RIB'S - Proposta de Clarificação - Análise e Aprovação.-------O referido protocolo foi explicado pelo Senhor Presidente da Câmara que de imediato
se colocou à disposição para eventuais questões.--------------------------------------------------Usando da palavra António Nunes, PS, diz concordar com a referida proposta, irá
votar favoravelmente, contudo considera que não está bem explicita no documento
(ficheiro 120).-------------------------------------------------------------------------------------------Explicou,

então

Senhor
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da

Câmara

Municipal

o

assunto

pormenorizadamente (ficheiro 120).----------------------------------------------------------------Como Deputado e Presidente da Junta de Freguesia da Carregueira Joel Marques, PS,
mostrou-se completamente disponível para participar em tudo relacionado com o Eco
Parque (ficheiro 120).----------------------------------------------------------------------------------Terminada a discussão do ponto foi o mesmo votado e Aprovado por unanimidade de
presenças e em minuta.--------------------------------------------------------------------------------“Assim por unanimidade de presenças a Assembleia Municipal Aprovou a Proposta de
Clarificação do Protocolo RIBTEJO / RIB'S."---------------------------------------------------8. Protocolos: -----------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO - Ano Lectivo 2010 / 2011: --------------------------------------------------------A) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Emprego Social / Pessoal

de Apoio ao Jardim de Infância do Chouto - Câmara Municipal de Chamusca e Centro
de Acolhimento Social do Chouto - Análise e Ratificação. -------------------------------------B) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Emprego Social / Pessoal
de Acolhimento Social do Chouto - Análise e Ratificação. -------------------------------------C) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Emprego Social /
Educação - Câmara Municipal de Chamusca e Centro de Acolhimento Social do
Chouto - Análise e Ratificação. ----------------------------------------------------------------------D) Protocolos de Utilização de Instalações - Actividade Física e Desportiva - Análise e
Ratificação - entre:-------------------------------------------------------------------------------------D-1) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Parreira.---------------------------D-2) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Ulme.------------------------------D-3) Município de Chamusca e Junta de Freguesia do Chouto.----------------------------D-4) Município de Chamusca e Centro Cultural do Semideiro.-----------------------------D-5) Município de Chamusca e Sociedade Instrução e Recreio do Pinheiro Grande.--D-6) Município de Chamusca e Sociedade Recreativa Valcavalense .--------------------de Apoio à Escola do 1º Ciclo do Chouto - Câmara Municipal de Chamusca e Centro
--D-7) Município de Chamusca e Sociedade Recreativa Arripiadense------------------------E) Prorrogação dos Protocolos no Âmbito dos Transportes Escolares - Ano Lectivo Análise e Ratificação - com:--------------------------------------------------------------------------E-1) Município de Chamusca e Município de Constância. ----------------------------------E-2) Município de Chamusca e Município de Coruche. --------------------------------------E-3) Município de Chamusca e Município de Torres Novas. --------------------------------E-4) Município de Chamusca e Município de Santarém. ------------------------------------E-5) Município de Chamusca e CERE. ----------------------------------------------------------E-6) Município de Chamusca e Táxi "Barriga e Figueira".---------------------------------

--E-7) Município de Chamusca e Chamusca Basket Clube. -----------------------------------E-8) Município de Chamusca e Escola Técnica e Profissional do Ribatejo.---------------E-9) Município de Chamusca e INSIGNARE.--------------------------------------------------F) Adenda ao Protocolo de Transporte Escolar - Município de Chamusca e
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Chamusca - Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------G) Candidatura ao Financiamento no Âmbito do Programa das Actividades de
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico - Análise e Ratificação.---------H) Protocolo de Parceria - Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do
Ensino Básico - Município de Chamusca e AVEJIC - Análise e Ratificação.---------------I) Protocolo de Colaboração - Verbas de Apoio ao Funcionamento dos Jardins de
Infância e Escolas básicas do 1º Ciclo - Análise e Ratificação.---------------------------------J) Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos
do 1º Ciclo do Ensino Básico - Dossier de Candidatura - Análise e Ratificação.------------L) Protocolo de Parceria - Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições
Escolares aos Alunos do 4º Ano da Escola do 1º Ciclo de Chamusca - Município de
Chamusca, AVEJICC e Associação de Pais da Escola e Jardins de Infância de
Chamusca - Análise e Ratificação.------------------------------------------------------------------M) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira (um contrato de trabalho
a termo certo) - Câmara Municipal de Chamusca e Associação de Desenvolvimento
Industrial da Freguesia da Parreira - Análise e Ratificação.-----------------------------------N) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira (dois contratos de trabalho
a termo certo) - Câmara Municipal de Chamusca e Associação de Desenvolvimento
Industrial da Freguesia da Parreira - Análise e Ratificação.-----------------------------------O) Protocolos de Cedência de Recursos Humanos - Análise e Ratificação, entre:------

--O-1) Contrato de Emprego Inserção+ / Município de Chamusca e Junta de Freguesia
de Carregueira. ----------------------------------------------------------------------------------------O-2) Contrato de Emprego Inserção+ / Município de Chamusca e Junta de Freguesia
de Carregueira. ----------------------------------------------------------------------------------------O-3) Contrato de Emprego Inserção / Município de Chamusca e Junta de Freguesia
de Carregueira. ----------------------------------------------------------------------------------------O-4) Contrato de Emprego Inserção / Município de Chamusca e Junta de Freguesia
de Chamusca. ------------------------------------------------------------------------------------------O-5) Contrato de Emprego Inserção / Município de Chamusca e Junta de Freguesia
de Ulme. ------------------------------------------------------------------------------------------------P) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Apoio a Obras e
Equipamentos - Apoio à Construção de Casa Mortuária Marianos e Murta - Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------Após apresentação dos referidos protocolos e nada surgindo, foram os mesmos
colocados à votação e Aprovados por unanimidade de presenças e em minuta:--------------"Assim por unanimidade de presenças a Assembleia Municipal Aprovou o ponto nº 8 e
respectivas alíneas" (ficheiros 120 e 121).----------------------------------------------------------9) Proposta de Alteração do Regimento da Assembleia Municipal de Chamusca Análise e Aprovação.-----------------------------------------------------------------------------------Após discussão do assunto e feitas algumas alterações à proposta, com a intervenção
dos Senhores Presidente da Assembleia Municipal e Deputados José Braz, CDU, Duarte
Arsénio, Bloco de Esquerda, João Cagarrinha, CDU, foi a supradita proposta colocada
à votação e Aprovada por maioria de presenças, com 17 (dezassete) votos a favor e 5
(cinco) abstenções da bancada da Coligação Mais e Melhor (ficheiro 121 e 122).----------Assim e após aprovação transcreve-se a proposta definitiva:---------------------------------

--"PROPOSTA

DE

ALTERAÇÃO

DO

REGIMENTO

DA

ASSEMBLEIA

MUNICIPAL DE CHAMUSCA---------------------------------------------------------------------ARTº 3° - N° 2 (nova redação) --------------------------------------------------------------------A convocação é feita nos cinco dias subsequentes ao do apuramento definitivo dos
resultados eleitorais por meio de Edital e carta com aviso de recepção ou através de
protocolo. -----------------------------------------------------------------------------------------------ARTº 4° - N° 1 (nova redação )-------------------------------------------------------------------O presidente da assembleia municipal cessante ou o presidente da comissão
administrativa cessante ou, na falta ou impedimento daqueles, de entre os presentes o
cidadão melhor posicionado na lista vencedora para a assembleia municipal, procede à
instalação da nova assembleia até ao 20° dia posterior ao apuramento definitivo dos
resultados eleitorais.----------------------------------------------------------------------------------ARTº 24° (corrigir toda a numeração) ---------------------------------------------------------nº1 - antigo nº4 --------------------------------------------------------------------------------------nº2 - antigo nº5 ---------------------------------------------------------------------------------------nº3 - antigo nº6 ---------------------------------------------------------------------------------------nº4 - antigo nº7 --------------------------------------------------------------------------------------ARTº 24° - N°4, alínea e) (antigo nº7, nova redação) -----------------------------------------Comunicar às assembleias de freguesia ou á câmara municipal as faltas dos
presidentes da junta e do presidente da câmara às reuniões da assembleia municipal.----ARTº 27° - N° 1 (nova redação) -------------------------------------------------------------------1. As votações realizam-se por uma das seguintes formas:-----------------------------------a) Por votação nominal; ----------------------------------------------------------------------------b) Por levantados e sentados ou de braço no ar, que constitui a forma usual de votar.
--ARTº 28° - acrescentar ponto 5 com a seguinte redação:------------------------------------

--As atas das sessões ou reuniões, terminada a menção dos assuntos incluídos na
ordem do dia, fazem referência sumária aos assuntos das eventuais intervenções do
público na solicitação de esclarecimento e às respostas dadas.--------------------------------ARTº 34° - N° 3 (nova redação) ------------------------------------------------------------------Quando o presidente da mesa da assembleia municipal não efetue convocação que
lhe tenha sido requerida nos termos do número anterior, podem os requerentes efetuála diretamente, com invocação dessa circunstância, observando o disposto no número
anterior, com as devidas adaptações e publicitando-a nos locais habituais. ----------------ARTº 42° - Integrar um novo ponto 6 com a seguinte redação:------------------------------6 - Declarações de Voto:----------------------------------------------------------------------------a) Cada membro da assembleia ou grupo parlamentar tem direito a fazer, no final de
cada votação, uma declaração de voto, esclarecendo o sentido da sua votação;---------b) As declarações de voto podem ser escritas ou orais, não podendo exceder, neste
último caso cinco minutos e deverão ficar registadas em ata.----------------------------------c) As declarações de voto escritas são entregues na mesa até ao final da reunião. ------ARTº 45° - N° 2 (nova redação) -------------------------------------------------------------------Os vereadores devem assistir às sessões da assembleia municipal, sendo-lhes
facultado intervir nos debates, sem direito a voto, a solicitação do plenário ou com a
anuência do presidente da câmara ou do seu substituto legal." -------------------------------Terminada a Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
inquiriu o público sobre possíveis intervenções, nada ocorrendo.------------------------------Os documentos de suporte da presente Sessão bem como os ficheiros áudio, como é
usual, ficam arquivados para eventuais consultas. -----------------------------------------------Nada mais havendo a tratar o Presidente da Mesa da Assembleia deu por encerrada a
presente Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, pelo que se lavrou a presente

Acta que, conjuntamente com os Senhores Presidente da Mesa e Segundo Secretário,
passo a assinar.---------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

