ACTA Nº 1/2011
--Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia
vinte cinco de Fevereiro de dois mil e onze. --------------------------------------------------------Aos vinte cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e
trinta e cinco minutos, realizou-se a Sessão Ordinária, com a seguinte ORDEM DE
TRABALHOS: -----------------------------------------------------------------------------------------1. Relatório de Actividades do Executivo Municipal Relativo aos Meses de Janeiro e
Fevereiro – Apreciação. ------------------------------------------------------------------------------2. Ponto de Situação da Câmara Municipal – Apreciação -----------------------------------3. Ponto de Situação da Saúde no Concelho - Apreciação.-----------------------------------4. 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 na Estrada de Alpiarça, em Parreira, por Varela
Rodrigues, Sociedade Unipessoal, Lda.-------------------------------------------------------------b) Aquisição de Prédio Urbano na Rua 1º de Dezembro, 54, em Parreira, por Manuel
Rodrigues António & Filhos, Lda..-------------------------------------------------------------------c) Aquisição de Prédio Urbano na Rua da Cabeça Alta, 4, em Chamusca, por Pedro
Filipe Guita Freitas e Bruna Beatriz Gomes Pais Godinho Rodrigues.------------------------5. Regulamento de Funcionamento do Conselho Coordenador de Avaliação SIADAP
- Análise e Ratificação. --------------------------------------------------------------------------------6. Eco Parque Relvão / Carregueira - Instalação de Equipamento Microondas para
Resíduos Hospitalares do Tipo 3 - Análise e Ratificação.----------------------------------------7. Eco Parque Relvão / Carregueira - Centro Integrado de Valorização e Tratamento
de Resíduos Hospitalares e Industriais - Análise e Ratificação.--------------------------------8. PROTOCOLOS:----------------------------------------------------------------------------------

--a) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Regularização do
Processo de Gestão de Águas para Consumo Humano - Município de Chamusca e
Junta de Freguesia de Vale de Cavalos - Análise e Ratificação.-------------------------------b) Tapada de Mafra - Informação/Proposta - Protocolo de Colaboração - Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------c) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Apoio à Construção da
Unidade de Acolhimento Temporário do Chouto - Adenda - Análise Ratificação.----------d) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Apoio ao Projecto
Técnico para Construção do Lar de Idosos da Parreira / Especialidades - Análise
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------e) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Apoio à Cedência de
Viatura para Transportes Escolares entre Município de Chamusca e Junta de
Freguesia do Chouto - Análise Ratificação.-------------------------------------------------------f) Protocolo de Cedência de Utilização no Ecocentro da Chamusca do Centro de
Acolhimento Temporário de Animais entre o Município de Chamusca e a RESITEJO Análise e Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------g) Protocolo de Cedência de Recursos Humanos - Contrato Emprego Inserção +
entre Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Carregueira - Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------h) Protocolo de Cedência de Recursos Humanos - Contrato Emprego Inserção entre
Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Chouto - Análise e Ratificação.---------i) Protocolo de Cedência de Recursos Humanos - Contrato Emprego Inserção entre
Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Vale de Cavalos - Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------j) Protocolo de Cedência de Recursos Humanos - Contrato Emprego Inserção entre

Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Ulme - Análise e Ratificação.-----------l) Protocolo de Emprego Social - Programa Emprego Inserção entre Município de
Chamusca e Junta de Freguesia de Vale de Cavalos - Análise e Ratificação.---------------m) Informação / Proposta - Apoio ao AVEJICC - Quadros de Valor e Excelência 2009/2010 - Análise e Ratificação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENÇAS-----------------------------------------------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registou-se a ausência de Ana Cristina Frazão Costa,
eleita pela CDU.----------------------------------------------------------------------------------------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 justificações e pedidos de substituição dos
Eleitos Anabela da Conceição Gonçalves, PS, João Lino Marques Saramago,
comunicou, ainda, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que verbalmente, o
Eleito Manuel Tiago Neto Pestana Prestes justificou a sua ausência e informou a sua
substituição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSTITUIÇÃO DE ELEITOS-----------------------------------Assim e na sequência os referidos pedidos de justificação foram os eleitos substituídos:
- Anabela da Conceição Gonçalves por José Fernando Soares e João Lino Marques
Saramago por António Manuel Úrsula Peixinho. ------------------------------------------------------------------------------------SUPORTE DIGITAL---------------------------------------------Uma vez que há suporte digital apenas se farão referência às intervenções feitas
durante a presente Sessão da Assembleia Municipal.--------------------------------------------

--------------------------------------ACTA Nº 8 /2010-------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou a Acta nº 8/2010, da Sessão Ordinária de 17 de
Dezembro à discussão e nada ocorrendo foi a referida Acta colocada à votação e
Aprovada por maioria de presenças e duas abstenções. (ficheiro 141)-----------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------O Eleito António Nunes, PS, Pediu esclarecimento sobre obras a decorrer na antiga
escola de Payres, uma vez que não tem qualquer placa de identificação. Respondendo o
Senhor Presidente da Câmara que nem todas obras tem placa e que nesta caso se trata
de uma arrecadação, que está a ser feito directamente pelo promotor com conhecimento
da Câmara Municipal, que servirá de oficina a utilizar pelo senhor que lá vive. Referiu o
Senhor António Nunes ter percebido a explicação no entanto por lhe terem falado num
provável alojamento para familiares e dado o tamanho da dita arrecadação considera
que seria melhor averiguar o que se passa para evitar possíveis problemas no futuro.
Concordando o Senhor Presidente da Câmara referiu ir inteirar-se do assunto. (ficheiro
141)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------------1. Relatório de Actividades do Executivo Municipal Relativo aos Meses de Janeiro e
Fevereiro – Apreciação. ------------------------------------------------------------------------------Concedida a palavra ao Senhor Presidente da Câmara este referiu que estava tudo nos
relatórios entregues e colocou o Executivo Camarário à disposição para eventuais
questões ou esclarecimentos. (ficheiro 141)--------------------------------------------------------Usando da palavra o eleito José Braz, CDU, felicitou e disse regozijado com o
trabalho apresentado e pergunta se dentro do contexto das dificuldades económicas o
Executivo já equacionou a redução de iluminação pública. Referindo o Senhor Vice
Presidente que de acordo com o constante no Plano e Orçamento de momento já estão a

ser feitas intervenções, nomeadamente a subsituação de lâmpadas de mercúrio pelas de
sódio que são mais económicas e o levantamento das zonas que não requerem tanta
iluminação para que se possa actuar em consonância. (ficheiros 141 e 142)-----------------2. Ponto de Situação da Câmara Municipal – Apreciação -----------------------------------O assunto foi comentado pelo Senhor Vice Presidente e nada surgindo passou-se de
imediato ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos. (ficheiro 142)----------------------------3. Ponto de Situação da Saúde no Concelho - Apreciação.-----------------------------------Mostrando grande preocupação com o assunto o Senhor Presidente referiu não ter
nada mais a acrescentar uma vez que o que há sobre o assunto consta nos documentos
entregues e que o parecer da Câmara é unânime em relação ao problema. Explicou,
ainda, o Senhor Vice Presidente que o apresentado no documento reflecte a posição do
Executivo, fase à reunião tida com a Unidade de Saúde Familiar e após a certezas
transmitidas. (ficheiro 142)---------------------------------------------------------------------------Carla Santos, PS, leu um documento sobre a matéria:------------------------------------------"Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos respeitante à situação da saúde
que se vive no Concelho, actualmente, os Deputados do Partido Socialista estão de
acordo com o Executivo da Câmara Municipal relativamente às medidas tomadas no
sentido de resolver este problema, no entanto queríamos aqui lembrar que a nossa
posição relativamente à criação das Unidades de Saúde Familiar foi sempre positiva.
Independentemente da sua estrutura orgânica se adaptar ou não às características do
nosso Concelho defendemos e defenderemos sempre a continuação do funcionamento
de atendimento médico em todas as extensões de saúde do concelho da Chamusca, seja
pela USF, seja directamente pelo ACES, uma vez que existem em todas as freguesias
estruturas físicas adequadas com boas condições de atendimento. Estamos a fazer esta
recordatória, aqui nesta Assembleia, para reforçarmos a nossa vontade de continuar e

a lutar pela saúde e pelos serviços de proximidade à população do Concelho da
Chamusca. (ficheiro 142)-----------------------------------------------------------------------------José Braz, CDU, refere que esta situação da saúde é muito grave e preocupa todos,
acrescenta que a posição da sua bancada, ficou expressa na última Sessão da
Assembleia, em documento que expressa a sua reivindicação e recomendação ao
Executivo porque a saúde num Concelho, do interior, como o nosso é muito importante e
uma prioridade. Por isso continuam a recomendar ao Executivo que faça toda a pressão
para manter, dentro da razoabilidade, e não deixar fechar as extensões de saúde.
(ficheiros 142 e 143)-----------------------------------------------------------------------------------Lúcia Gameiro, PS, reforçou e ressalvou o que foi acabado de dizer, considerando que
tem que se insistir que sejam preenchidas as vagas em aberto na Unidade de saúde
Familiar. (ficheiro 143)--------------------------------------------------------------------------------Aurelina Rufino, Coligação Mais e Melhor, disse concordar com a posição do
Executivo e que como até aqui devem continuar todos unidos e lutar com exigência para
que hajam médicos para todos. (ficheiro 143)------------------------------------------------------José Augusto Carrinho, PS, pensa que a palavra exigência é a certa, e sugere que se
mesmo assim não forem ouvidos têm autoridade moral para dizer que a Chamusca é um
Concelho que resolve problemas nacionais, portanto se os resolve é lhe devida essa
atenção, neste caso a resolução dos serviços de saúde é um dever para com o nosso
Concelho. (ficheiro 143)-------------------------------------------------------------------------------4. 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 na Estrada de Alpiarça, em Parreira, por Varela
Rodrigues, Sociedade Unipessoal, Lda.------------------------------------------------------------

--b) Aquisição de Prédio Urbano na Rua 1º de Dezembro, 54, em Parreira, por Manuel
Rodrigues António & Filhos, Lda..-------------------------------------------------------------------c) Aquisição de Prédio Urbano na Rua da Cabeça Alta, 4, em Chamusca, por Pedro
Filipe Guita Freitas e Bruna Beatriz Gomes Pais Godinho Rodrigues.------------------------O Presidente da Assembleia Municipal apresentou o ponto 4 e respectivas alíneas e
nada surgindo colocou-o de imediato à votação, tendo o mesmo sido Ratificado por
unanimidade de presenças, tendo o Eleito Manuel Rodrigues António saído da sala
aquando da votação da alínea b) por ser parte interessada. (ficheiro 143).------------------5. Regulamento de Funcionamento do Conselho Coordenador de Avaliação SIADAP
- Análise e Ratificação. --------------------------------------------------------------------------------Apresentado o ponto e nada ocorrendo, foi de imediato votado e Ratificado por
unanimidade de presenças. (ficheiro 143)----------------------------------------------------------6. Eco Parque Relvão / Carregueira - Instalação de Equipamento Microondas para
Resíduos Hospitalares do Tipo 3 - Análise e Ratificação.----------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu o assunto que de seguida, por não haver
intervenções, foi colocado à votação e Ratificado por unanimidade de presenças.
(ficheiro 143)--------------------------------------------------------------------------------------------7. Eco Parque Relvão / Carregueira - Centro Integrado de Valorização e Tratamento
de Resíduos Hospitalares e Industriais - Análise e Ratificação.--------------------------------Também este assunto foi clarificado pelo Senhor Presidente da Câmara e à semelhança
do anterior foi logo votado e Ratificado por unanimidade de presenças. (ficheiros 143 e
144)-----------------------------------------------------------------------------------------------------8. PROTOCOLOS:-----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa passou a anunciar os seguintes protocolos e nada
sobrevindo foram , os mesmos, directamente votados, ocorrendo: (ficheiro 144)-----------

--a) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Regularização do
Processo de Gestão de Águas para Consumo Humano - Município de Chamusca e
Junta de Freguesia de Vale de Cavalos - Ratificado por unanimidade de presenças.-------b) Tapada de Mafra - Informação/Proposta - Protocolo de Colaboração - Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------Pedindo a palavra o eleito Joel Marques, PS, referiu nada ter contra este protocolo,
no entanto tendo em conta as medidas de contenção que a Câmara tem tomado,
cancelado até visitas de estudo considera-o um pouco desadequado. Perguntou, ainda,
qual o seu valor, quais as escolas abrangidas e se já há datas marcadas para visitas.
Respondendo o Senhor Vereador João Lourenço não ser este protocolo para a Câmara
Municipal desenvolver actividades de promoção ou de visitas, mas sim uma ponte entre
as entidades que queiram beneficiar dos descontos apresentados, nomeadamente grupos
de idosos ou crianças. Joel Marques mencionando o ponto cinco, do protocolo, salienta
um comprometimento da Câmara em fazer várias visitas por ano integradas no
programa de actividades de educação do ambiente, pelo que deduz já haver contactos
com quem as irá fazer. Esclareceu então o Senhor Vereador serem assim os modelos de
protocolo e para salvaguardar essa situação, que também lhe suscitou dúvidas, foi feito
um anexo que não anula nem responsabiliza nenhuma das entidades se houver
incumprimentos. (ficheiro 144)-----------------------------------------------------------------------Questionou, também, o Eleito António Gaudêncio sobre que valor eram efectuados os
descontos, respondendo o Senhor Vereador que conforme há vários temas também há
vários preços. (ficheiro 144)--------------------------------------------------------------------------Encerrado o assunto procedeu-se à sua votação, tendo sido Ratificado por maioria de
presenças com duas abstenções dos Eleitos Francisco Velez e Joel Marques, ambos, da
bancada do PS.----------------------------------------------------------------------------------------

--c) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Apoio à Construção da
Unidade de Acolhimento Temporário do Chouto - Adenda - Ratificado por
unanimidade de presenças.----------------------------------------------------------------------------d) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Apoio ao Projecto
Técnico para Construção do Lar de Idosos da Parreira / Especialidades - Ratificado
por unanimidade de presenças.-----------------------------------------------------------------------e) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Apoio à Cedência de
Viatura para Transportes Escolares entre Município de Chamusca e Junta de
Freguesia do Chouto - Ratificado por unanimidade de presenças.-----------------------------f) Protocolo de Cedência de Utilização no Ecocentro da Chamusca do Centro de
Acolhimento Temporário de Animais entre o Município de Chamusca e a RESITEJO Ratificado por unanimidade de presenças.---------------------------------------------------------g) Protocolo de Cedência de Recursos Humanos - Contrato Emprego Inserção +
entre Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Carregueira - Ratificado por
unanimidade de presenças.----------------------------------------------------------------------------h) Protocolo de Cedência de Recursos Humanos - Contrato Emprego Inserção entre
Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Chouto - Ratificado por unanimidade
de presenças.---------------------------------------------------------------------------------------------i) Protocolo de Cedência de Recursos Humanos - Contrato Emprego Inserção entre
Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Vale de Cavalos - Ratificado por
unanimidade de presenças.---------------------------------------------------------------------------j) Protocolo de Cedência de Recursos Humanos - Contrato Emprego Inserção entre
Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Ulme - Ratificado por unanimidade
de presenças.-------------------------------------------------------------------------------------------l) Protocolo de Emprego Social - Programa Emprego Inserção entre Município de

Chamusca e Junta de Freguesia de Vale de Cavalos - Ratificado por unanimidade de
presenças.------------------------------------------------------------------------------------------------m) Informação / Proposta - Apoio ao AVEJICC - Quadros de Valor e Excelência 2009/2010 - Ratificado por unanimidade de presenças.-----------------------------------------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 o Senhor Presidente da Mesa, passo a assinar.--------------______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

