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ATA Nº 5/2011

--Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia
trinta de Setembro de dois mil e onze. --------------------------------------------------------------Aos trinta dias do mês de Setembro 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 Atividades do Executivo Municipal relativo aos Meses de Julho a
Setembro - Apreciação.-------------------------------------------------------------------------------2. Ponto de Situação da Câmara Municipal - Apreciação. -----------------------------------3. Ponto de Situação da Saúde no Concelho - Apreciação.-----------------------------------4. Proposta - Aprovação de Empréstimo de Curto Prazo no valor de 640.000,00 Euros
para o Exercício de 2012 - Análise e Aprovação.-------------------------------------------------5. Proposta - Participação Variável do IRS ( manter a percentagem de 5% para o ano
de 2012) - Análise e Aprovação.----------------------------------------------------------------------6.Proposta - Lançamento de Derrama de 1% para o ano 2010 - Análise e Aprovação.--7. Proposta - Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) - Taxas de 0.575 e 0.275% para
2012 - Análise e Aprovação.--------------------------------------------------------------------------8. Estatuto dos Benefícios Fiscais – Isenções de IMT ao Abrigo da Portaria nº
1117/2009 de 30 de Setembro - Análise e Ratificação: ------------------------------------------Aquisição de Prédio Urbano no Bairro do Pinhal Manso, Lote 32, em Carregueira, por
Patrícia Alexandra Marques Garcia e Nuno Ricardo Mendes Estudante.---------------------9. PROTOCOLOS:-----------------------------------------------------------------------------------a) Acordo de Parceria - Execução de Operações - Município de Chamusca e
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Chamusca - Análise e

Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------b) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Emprego Social - Pessoal
de Apoio ao Jardim de Infância do Chouto - Município de Chamusca e Centro de
Acolhimento Social do Chouto - Análise e Ratificação.------------------------------------------c) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Emprego Social - Pessoal
de Apoio à Escola do 1º Ciclo do Chouto - Município de Chamusca e Centro de
Acolhimento Social do Chouto - Análise e Ratificação.------------------------------------------d) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Emprego Social - Pessoal
de Apoio ao Serviço de Refeições Escolares - Município de Chamusca e Centro de
Acolhimento Social do Chouto - Análise e Ratificação.------------------------------------------e) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Pessoal de Apoio à
Educação - Município de Chamusca e Associação de Desenvolvimento Industrial da
Freguesia da Parreira - Análise e Ratificação.----------------------------------------------------f) Protocolo de Colaboração Financeira - Pessoal de Apoio à Educação - Município
de Chamusca e Centro de Apoio Social de Ulme - CASULME - Análise e Ratificação.----g) Protocolo de Colaboração Financeira - Pessoal de Apoio à Educação / Escola 1º
Ciclo do Semideiro - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social de Ulme CASULME - Análise e Ratificação.-----------------------------------------------------------------h) Protocolo de Cedência de Recursos Humanos - Contratos Emprego-Inserção Município de Chamusca e Santa Casa da Misericórdia de Chamusca - Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------i) Protocolo de Ocupação de Tempos Livres - Município de Chamusca, Ludoteca e
Chamusca Basket Clube - Análise e Ratificação.-------------------------------------------------j) Educação / Protocolos de Colaboração Administrativa e Financeira - Programa de
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Generalização do Fornecimento das Refeições Escolares aos Alunos do Ensino PréEscolar - Análise e Ratificação:----------------------------------------------------------------------j-1) Arripiado, Pinheiro Grande e Carregueira - Município de Chamusca e Centro de
Apoio Social da Carregueira.------------------------------------------------------------------------j-2) Chamusca - Município de Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da
Chamusca.-----------------------------------------------------------------------------------------------j-3) Chouto - Município de Chamusca e Centro de Acolhimento Social do Chouto.-----j-4) Parreira - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social da Parreira.-----------j-5) Semideiro - Município de Chamusca e Comissão de Pais do Jardim de Infância e
da Escola do 1º Ciclo do Semideiro. ----------------------------------------------------------------j-6) Ulme - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social de Ulme - Casulme.-----j-7) Vale de Cavalos - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social de Vale de
Cavalos - "O Aconchego". ---------------------------------------------------------------------------l) Educação / Protocolos de Colaboração Administrativa e Financeira - Programa de
Generalização do Fornecimento das Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do
Ensino Básico - Análise e Ratificação:-------------------------------------------------------------l-1) Carregueira e Pinheiro Grande - Município de Chamusca e Centro de Apoio
Social da Carregueira.--------------------------------------------------------------------------------l-2) Chamusca - Município de Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da
Chamusca.-----------------------------------------------------------------------------------------------l-3) Chouto - Município de Chamusca e Centro de Acolhimento Social do Chouto.-----l-4) Parreira - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social da Parreira.-----------l-5) Semideiro - Município de Chamusca e Comissão de Pais do Jardim de Infância e
da Escola do 1º Ciclo do Semideiro. ---------------------------------------------------------------

--l-6) Ulme - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social de Ulme - Casulme.-----l-7) Vale de Cavalos - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social de Vale de
Cavalos - "O Aconchego". ---------------------------------------------------------------------------m) Educação - Protocolos de Parceria - Programa de Generalização do
Fornecimento das Refeições Escolares aos Alunos do 4º Ano da Escola Ciclo da
Chamusca - Município de Chamusca / AVEJICC / Associação de Pais da Escola e
Jardins de Infância de Chamusca - Análise e Ratificação.--------------------------------------n) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Loja nº 9 Edifício Mercado
Municipal - Município de Chamusca e Associação de Caçadores de Santo Eustáquio Análise e Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------o) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Edifício Mercado
Carregueira - Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Carregueira - Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------p) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Edifício Centro Comunitário
Associativo da Carregueira - Município de Chamusca e Junta de Freguesia de
Carregueira - Análise e Ratificação.----------------------------------------------------------------q) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Histórico de cooperação /
Despesas com Unidades de Pessoal - Município de Chamusca e Junta de Freguesia do
Pinheiro Grande ---------------------------------------------------------------------------------------r) Acordo de Colaboração - Retirada de Terras em Zona de Estacionamento Município de Chamusca e Gabriel Rosa - Análise e Ratificação.-----------------------------------------------------------------------PRESENÇAS------------------------------------------------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registaram-se as ausências de João Manuel
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Gaudêncio Cagarrinha, eleito da CDU e Duarte Mendes Trindade Arsénio, eleito do
Bloco de Esquerda.-------------------------------------------------------------------------------------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças do Presidente da Câmara
Municipal - Sérgio Carrinho; Vice-presidente - Francisco Matias; Vereação:- Joaquim
Garrido, João Lourenço e Dr. Paulo Queimado.-----------------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA--------------------------------------------Foi informado o Plenário sobre a entrada de justificação e pedido de substituição do
eleito, Duarte Arsénio, do Bloco de Esquerda e comunicou, ainda, o eleito José Braz que
o eleito João Manuel Cagarrinha, não poderia comparecer por motivos pessoais mas
fez-se substituir.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSTITUIÇÃO DE ELEITOS--------------------------------------Assim e na sequência dos referidos pedidos, foram substituídos os eleitos: - João
Manuel Cagarrinha por António Manuel Úrsula Peixinho e Duarte Arsénio por Maria
Gourete Carrinho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUPORTE DIGITAL--------------------------------Uma vez que há suporte digital apenas se farão referência às intervenções feitas
durante a presente Sessão da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------ATA Nº4/2011---------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou a Ata nº 4/2011, da Sessão Ordinária, de 30 de
junho à discussão e nada ocorrendo foi a referida Ata votada e Aprovada, por maioria
de presenças e duas abstenções de António Manuel Peixinho, CDU e de Maria Gourete
Carrinho, Bloco de Esquerda, que não estiveram presentes na referida Sessão.(ficheiro
174)------------------------------------------------------------------------------------------------------

--O eleito Rui Rufino da Coligação Mais e Melhor apresentou uma proposta que visa a
introdução de mais um pouco na ordem de trabalhos:-----------------------------------------------------"PROPOSTA A ACRESCENTAR À ORDEM DE TRABALHOS------------------COLIGAÇÃO PSD\CDS---------------------------------------------------------------------------Ex.º Senhor -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Assembleia Municipal-------------------------------------------------------------Rua Direita de São Pedro---------------------------------------------------------------------------2140 CHAMUSCA-----------------------------------------------------------------------------------Assunto: Contratação de empréstimo curto prazo (2012) --------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA-----------------------------------------------A fim de adequar os empréstimos ao seu objectivo e natureza dos mesmos, propomos:
--Que aquando do recebimento da verba referente aos trabalhos dos diques no valor de
540 000€, se faça a contratação de um único empréstimo de curto prazo no montante
máximo de 400 000€, em substituição do empréstimo agora existente, atendendo ao
disposto no nº 7 do art.º 38º da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro e ao abrigo da alínea d) do
nº 2 do art.º 53º da Lei 169/99, de 18 de Novembro, com a redação que lhe foi dada
pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------Com esta proposta, em nossa opinião, irá o Município trilhar o caminho para uma
boa e adequada gestão do endividamento.---------------------------------------------------------A Bancada PPD/PSD - CDS/PP"-----------------------------------------------------------------A pedido da mesma bancada foi solicitado um intervalo para que a referida proposta
fosse, devidamente, analisada pelas várias bancadas, assim de imediato seguiu-se uma
pausa de dez minutos.(ficheiro 174)-------------------------------------------------------------
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--Retomados os trabalhos e nada surgindo contra, foi a referida proposta colocada à
votação e Aprovada, por maioria qualificada dos votos expressos, com nove abstenções
da bancada do PS e 13 votos a favor das restantes bancadas, a sua introdução na ordem
de trabalhos como ponto nº 10 - Proposta - Contratação de Empréstimo a curto prazo
(2012).(ficheiro 175)---------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA----------------------------Pela bancada do Bloco de Esquerda a Eleita Maria Gourete Carrinho apresentou a
Proposta de Voto e Pesar e Minuto de Silêncio pelo falecimento de José Niza:(ficheiro
175)-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ex. mo Senhor----------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Assembleia Municipal da Chamusca ---------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA------------------------------------------------------------------------------------------------DE---------------------------------------------------------------------------VOTO DE PESAR E MINUTO DE SILÊNCIO--------------------------O Bloco de Esquerda propõe a esta Assembleia um voto de pesar e um minuto de
silêncio pela morte do homem da cultura, poeta, compositor, músico, politico,
resistente anti-fascista e médico de formação, que foi José Niza, em homenagem a tudo
o que de positivo fez desde os tempos do pré- 25 de Abril, até ao final dos seus dias,
principalmente porque pertence ao grupo dos que procuraram servir a coisa pública
sem se servir da mesma.-------------------------------------------------------------------------------(Nota: este voto de pesar, se aprovado, deve ser enviado à família do falecido e grupos
com assento parlamentar na Assembleia da República.)----------------------------------------A deputada do BE na Assembleia Municipal, --------------------------------------------------(Maria Gourete Carrinho)-------------------------------------------------------------------------

--Chamusca, 30 de Setembro de 2011 --------------------------------------------------------------Foi a referida proposta Aprovada e de seguida feito o Minuto de Silêncio sugerido.----Pela Bancada da CDU , José Braz, apresentou a seguinte Moção:--------------------------------------------------------------------------MOÇÃO--------------------------------------------------------------------------Pela Defesa do Poder Local democrático-------------------------------Considerando que a Troika e os partidos que assinaram o memorando de
entendimento pretenderam impor a redução das autarquias (freguesias e municípios);
--que o poder local é democrático, com existência de órgãos próprios eleitos
democraticamente, com poderes e competências próprias, e é parte essencial da
estrutura do território português; -------------------------------------------------------------------que as autarquias constituem um pilar da democracia pelo número alargado de
cidadãos que nela participam, como legítimos representantes do povo, na gestão da
coisa pública;-------------------------------------------------------------------------------------------que o poder local detém atribuições únicas essenciais ao bem estar das pessoas; --------que o seu peso é residual nas contas públicas do estado e, em especial, ínfimo o das
freguesias; ----------------------------------------------------------------------------------------------que a reforma da organização administrativa do estado se pretende eficaz e deve
considerar como prioridade a criação das regiões administrativas e não a extinção de
freguesias e ou de municípios; ----------------------------------------------------------------------que é intenção do governo alterar a legislação em vigor, criando executivos
homogéneos, acabando com a participação nos executivos de vereadores de outros
partidos que, não sendo os vencedores das eleições, seriam da oposição;--------------------que esta pretensão do governo irá reduzir a importância do poder local democrático e
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o seu papel insubstituível no desenvolvimento das comunidades e na melhoria das
condições de vida das populações; ------------------------------------------------------------------A CDU propõe a aprovação das seguintes posições: ------------------------------------------ - As autarquias locais têm um papel importante na promoção das condições de vida
das populações com a realização de investimento público indispensável ao progresso
local e para atenuar os efeitos da crise bem como os reflexos sociais mais negativos
resultantes do programa de austeridade em vigor;----------------------------------------------- - A Assembleia Municipal está preocupada com a intenção de extinguir freguesias,
seja pela sua eliminação, seja pelo recurso a qualquer engenharia política que lhe
retire os seus órgãos democraticamente eleitos; ------------------------------------------------- -A Assembleia Municipal rejeita as anunciadas alterações à lei eleitoral que
pretendem reduzir, ou mesmo acabar, com o regime democrático característico do
poder local, ao impedir a participação nos executivos dos representantes eleitos de
várias cores políticas. ---------------------------------------------------------------------------------Os eleitos da CDU------------------------------------------------------------------------------------Chamusca, 30 de setembro de 2011(ficheiro 175) ----------------------------------------------Intervindo os eleitos Dr.ª Aurelina Rufino, Coligação Mais e Melhor, José João Braz
Vicente, PS, Dr. José Braz , CDU, Rui Rufino, Coligação Mais e Melhor, Manuel Pedro
Castelão, CDU, José Augusto Carrinho, PS e Dr. Francisco Velez como eleito pelo PS,
na discussão e análise da referida moção foi a mesma votada e Rejeitada, por maioria
de presenças, com treze votos contra das Bancadas do PS e Coligação Mais e Melhor,
duas abstenções das eleitas Anabela Gonçalves, PS e Maria Gourete Carrinho, Bloco de
Esquerda e sete votos a favor da bancada da CDU. (ficheiro 176)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------------1. Relatório de Atividades do Executivo Municipal relativo aos Meses de Julho a
Setembro - Apreciação.-------------------------------------------------------------------------------Nada acrescentando aos documentos entregues, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal colocou-se, juntamente com o restante Executivo, à disposição para eventuais
questões. (ficheiro 176)--------------------------------------------------------------------------------Usando da palavra o eleito Dr. José Braz, CDU, comentou os relatórios e mostrou
regozijo fase ao trabalho apresentado apesar das grandes dificuldades que
atravessamos.(ficheiro 176)---------------------------------------------------------------------------António Manuel Gaudêncio, PS, manifestou satisfação porque finalmente foi
confirmado, no local, o problema, que já vinha debatendo à ano e meio, existente na
linha de água que sai da vala da Empresa Aguarela do Mundo e circunda a ZAE de
Ulme. Perguntou , ainda, qual dos furos está em exploração, se o da empresa se o do
município e porque insiste a empresa em manter um caudal corrente na zona que
provoca assoreamento. --------------------------------------------------------------------------------Respondendo o Senhor Presidente da Câmara já ter havido uma reunião de trabalho
com a empresa no sentido de minimizar os problemas focados e estão dois furos em
laboração porque o furo da empresa tem que extrair água permanentemente durante um
ano para que seja feito um cronograma de análises e caudais para poder ser licenciado.
--O eleito António Gaudêncio, PS disse ter entendido perfeitamente a explicação , no
entanto durante uns tempos o caudal do furo da empresa esteve a correr dentro da linha
cimentada e agora está a correr noutro sítio, onde provoca atolamento, respondendo o
Senhor Presidente da Câmara que durante a próxima semana irá saber e já terá alguma
informação.(ficheiros 176 e 177)--------------------------------------------------------------------
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--2. Ponto de Situação da Câmara Municipal - Apreciação. -----------------------------------O Senhor Vice Presidente apresentou sucintamente o referido ponto e colocou-se à
disposição para eventuais dúvidas, nada surgindo passou-se ao ponto seguinte.(ficheiro
177)-------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Ponto de Situação da Saúde no Concelho - Apreciação.-----------------------------------Apresentada, pelo Senhor Presidente da Assembleia, Informação sobre o assunto,
documento que por muito extenso se dá por inteiramente transcritos nesta ata para todos
os efeitos. A referida informação não suscitou qualquer comentário ou dúvidas pelo que
se deu o assunto por encerrado, passando ao ponto seguinte.(ficheiros 177 e 178)----------4. Proposta - Aprovação de Empréstimo de Curto Prazo no valor de 640.000,00 Euros
para o Exercício de 2012 - Análise e Aprovação.-------------------------------------------------Foi a referida Proposta comentada e justificada pelo Senhor Presidente da Câmara,
que se colocou à disposição para eventuais questões. Solicitando o eleito Joel Marques
um pequeno intervalo para discussão do assunto, no entanto antes perguntou qual o
valor dos juros a pagar pelo empréstimo e qual será o contrato. Respondendo o Senhor
Presidente da Câmara só ser possível ter esses valores após operação na Caixa Geral de
Depósitos na próxima semana, se a proposta for aprovada, do qual será dado
conhecimento à Assembleia Municipal e pedida a aprovação do Empréstimo.(ficheiro
178)-------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida ao solicitado intervalo de dez minutos.-------------------------------Retomados os trabalhos perguntou o eleito José João Vicente se hoje seria a aprovação
da proposta a apresentar à Caixa Geral de Depósitos e se mais tarde haverá um pedido
de aprovação do empréstimo, confirmando o Senhor Presidente serem, de facto, esses os
procedimentos.(ficheiro 179)-------------------------------------------------------------------------

--Assim, após análise e discussão foi Aprovada a Proposta de Empréstimo de Curto
Prazo no valor de 640.000,00 euros para Exercício de 2012, por maioria de presenças,
com 5 votos contra dos eleitos Joel Marques, Paula Malaquias, Francisco Velez, António
Gaudêncio e Pedro Braz da bancada do PS, 3 abstenções de voto dos eleitos Anabela
Gonçalves, José Augusto Carrinho e José João Vicente também da bancada do PS e 14
votos a favor dos restantes elementos da Assembleia Municipal.(ficheiro 179)---------------O Eleito Joel Marques, PS, apresentou a seguinte declaração de voto:--------------------------------------------------------"DECLARAÇÃO DE VOTO-------------------------------------CONSIDERANDO ... A GRAVE SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE A AUTARQUIA
ATRAVESSA,

MOTIVADA

INTERNACIONAIS,

ASSIM

QUER
COMO

POR
POR

CONJETURAS
ALGUMA

NACIONAIS

E

INCOMPETÊNCIA,

INOPERÂNCIA E INCAPACIDADE DE QUEM GERE OS DESTINOS DESTE
CONCELHO NAS ÚLTIMAS DÉCADAS.--------------------------------------------------------CONSIDERANDO ... QUE ENTENDEMOS QUE EM PRIMEIRO LUGAR
ESTARÃO, SEMPRE, AS PESSOAS E POR LIGAÇÃO DIRETA OS SEUS POSTOS
DE TRABALHO. MAS TAMBÉM CONSIDERANDO QUE A OBRIGAÇÃO DE
QUEM DEVE É OBRIGATORIAMENTE A DE QUEM VAI PAGAR E DE FORMA
A HONRAR OS SEUS COMPROMISSOS COMO PESSOA DE BEM E NÃO
HIPOTECAR O FUTURO NEM DEIXAR DÍVIDAS INCOMPORTÁVEIS PARA
FUTUROS ELEITOS.--------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO ... QUE O EMPRÉSTIMO EM CAUSA SÓ TEM SERVIDO
PARA SE PAGAR A SI PRÓPRIO AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS E QUE A
ESTE RITMO LEVARÁ 60 ANOS ATÉ À SUA LIQUIDAÇÃO FINAL, COM

(S: 30.06.2011)

DESPESAS DE JUROS SUPERIORES VÁRIAS VEZES AO SEU PRÓPRIO
VALOR. -------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO ... QUE O PRESIDENTE DO EXECUTIVO ASSUMIU EM
ASSEMBLEIA MUNICIPAL QUE ANALISARIA, DURANTE O ANO CIVIL
CORRENTE, UMA FORMA DE PAGAMENTO DO MESMO.-----------------------------CONSIDERANDO ... DA PARTE DO REFERIDO EXECUTIVO QUE O
EMPRÉSTIMO SERIA SALDADO ATÉ AO FINAL DO CORRENTE MANDATO.----DECLARAMOS QUE ESTAREMOS DISPONÍVEIS PARA VIABILIZAR TODOS
OS EMPRÉSTIMOS QUE DECORRAM OU POSSAM DECORRER PARA
EFEITOS

DE

RESOLUÇÃO

DE

PROBLEMAS

QUE

BENIFICIEM

A

POPULAÇÃO DO CONCELHO, COM A CONTRAPARTIDA QUE DEVE SER
SEMPRE ACOMPANHADO DE UM PLANO DE PAGAMENTO ASSUMIDO
PELAS

DIVERSAS

FORÇAS

POLÍTICAS

REPRESENTADAS

NESTA

ASSEMBLEIA E QUE PODERÁ ULTRAPASSAR, SE ASSIM FOR ENTENDIDO, O
ANO DE 2013.------------------------------------------------------------------------------------------PELO EXPOSTO DECLARAMOS QUE VOTAMOS CONTRA, NÃO PORQUE
NÃO SE COMPREENDA A NECESSIDADE DE REFORÇO DE TESOURARIA
MAS SIM PELO PROCEDIMENTO DESTE EMPRÉSTIMO, COM O QUAL,
PROCEDIMENTO, NÃO CONCORDAMOS.----------------------------------------------------OS SUBSCRITORES: - PEDRO MIGUEL BRAZ, FRANCISCO VELEZ, JOEL
MARQUES, ANTÓNIO MANUEL GAUDÊNCIO NUNES E PAULA MALAQUIAS"
(ficheiro 179)--------------------------------------------------------------------------------------------5. Proposta - Participação Variável do IRS (manter a percentagem de 5% para o ano
de 2012) - Análise e Aprovação.---------------------------------------------------------------

--Apresentada e colocada à votação, foi Aprovado, por unanimidade de presenças,
manter a percentagem de 5% para o ano de 2012 na Participação Variável de
IRS.(ficheiro 179)--------------------------------------------------------------------------------------6.Proposta - Lançamento de Derrama de 1% para o ano 2012 - Análise e Aprovação.--Foi a presente Proposta de Lançamento de Derrama de 1%, para o ano de 2012
votada e Aprovada por unanimidade de presenças.(ficheiro 179)------------------------------7. Proposta - Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) - Taxas de 0.575% e 0.275%
para 2012 - Análise e Aprovação.------------------------------------------------------------------Nada surgindo contra foi esta Proposta de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
Aprovada, por unanimidade, com as taxas de 0.575% e 0.275% para o ano de
2012.(ficheiro 180)-------------------------------------------------------------------------------------8. Estatuto dos Benefícios Fiscais – Isenções de IMT ao Abrigo da Portaria nº
1117/2009 de 30 de Setembro - Análise e Ratificação: ------------------------------------------Aquisição de Prédio Urbano no Bairro do Pinhal Manso, Lote 32, em Carregueira, por
Patrícia Alexandra Marques Garcia e Nuno Ricardo Mendes Estudante.---------------------O Presidente da Assembleia Municipal apresentou o supracitado ponto e nada
surgindo colocou-o de imediato à votação, tendo o mesmo sido Ratificado por
unanimidade de presenças. (ficheiro 180).-----------------------------------------------------9. PROTOCOLOS:-----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa passou a anunciar os sequentes protocolos e nada
acontecendo foram, os mesmos, diretamente votados, ocorrendo:(ficheiro 180)-------------a) Acordo de Parceria - Execução de Operações - Município de Chamusca e
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Chamusca - Ratificado por
unanimidade de presenças. --------------------------------------------------------------------------
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--b) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Emprego Social - Pessoal
de Apoio ao Jardim de Infância do Chouto - Município de Chamusca e Centro de
Acolhimento Social do Chouto - Ratificado por unanimidade de presenças.-----------------c) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Emprego Social - Pessoal
de Apoio à Escola do 1º Ciclo do Chouto - Município de Chamusca e Centro de
Acolhimento Social do Chouto - Ratificado por unanimidade de presenças.-----------------d) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Emprego Social - Pessoal
de Apoio ao Serviço de Refeições Escolares - Município de Chamusca e Centro de
Acolhimento Social do Chouto - Ratificado por unanimidade de presenças.-----------------e) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Pessoal de Apoio à
Educação - Município de Chamusca e Associação de Desenvolvimento Industrial da
Freguesia da Parreira - Ratificado por unanimidade de presenças.---------------------------f) Protocolo de Colaboração Financeira - Pessoal de Apoio à Educação - Município
de Chamusca e Centro de Apoio Social de Ulme - CASULME - Ratificado por
unanimidade de presenças.----------------------------------------------------------------------------g) Protocolo de Colaboração Financeira - Pessoal de Apoio à Educação / Escola 1º
Ciclo do Semideiro - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social de Ulme CASULME - Ratificado por unanimidade de presenças.----------------------------------------h) Protocolo de Cedência de Recursos Humanos - Contratos Emprego-Inserção Município de Chamusca e Santa Casa da Misericórdia de Chamusca - Ratificado por
unanimidade de presenças.----------------------------------------------------------------------------i) Protocolo de Ocupação de Tempos Livres - Município de Chamusca, Ludoteca e
Chamusca Basket Clube - Ratificado por unanimidade de presenças. -----------------------

--j) Educação / Protocolos de Colaboração Administrativa e Financeira - Programa de
Generalização do Fornecimento das Refeições Escolares aos Alunos do Ensino PréEscolar - Ratificados por unanimidade de presenças:--------------------------------------------j-1) Arripiado, Pinheiro Grande e Carregueira - Município de Chamusca e Centro de
Apoio Social da Carregueira.------------------------------------------------------------------------j-2) Chamusca - Município de Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da
Chamusca.-----------------------------------------------------------------------------------------------j-3) Chouto - Município de Chamusca e Centro de Acolhimento Social do Chouto.-----j-4) Parreira - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social da Parreira.-----------j-5) Semideiro - Município de Chamusca e Comissão de Pais do Jardim de Infância e
da Escola do 1º Ciclo do Semideiro. ----------------------------------------------------------------j-6) Ulme - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social de Ulme - Casulme.-----j-7) Vale de Cavalos - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social de Vale de
Cavalos - "O Aconchego". ---------------------------------------------------------------------------l) Educação / Protocolos de Colaboração Administrativa e Financeira - Programa de
Generalização do Fornecimento das Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do
Ensino Básico - Ratificados por unanimidade de presenças:-----------------------------------l-1) Carregueira e Pinheiro Grande - Município de Chamusca e Centro de Apoio
Social da Carregueira.--------------------------------------------------------------------------------l-2) Chamusca - Município de Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da
Chamusca.-----------------------------------------------------------------------------------------------l-3) Chouto - Município de Chamusca e Centro de Acolhimento Social do Chouto.----
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--l-4) Parreira - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social da Parreira.-----------l-5)Semideiro - Município de Chamusca e Comissão de Pais do Jardim de Infância e
da Escola do 1º Ciclo do Semideiro. ----------------------------------------------------------------l-6) Ulme - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social de Ulme - Casulme.-----l-7) Vale de Cavalos - Município de Chamusca e Centro de Apoio Social de Vale de
Cavalos - "O Aconchego". ---------------------------------------------------------------------------m) Educação - Protocolos de Parceria - Programa de Generalização do
Fornecimento das Refeições Escolares aos Alunos do 4º Ano da Escola Ciclo da
Chamusca - Município de Chamusca / AVEJICC / Associação de Pais da Escola e
Jardins de Infância de Chamusca - Ratificados por unanimidade de presenças.------------n) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Loja nº 9 Edifício Mercado
Municipal - Município de Chamusca e Associação de Caçadores de Santo Eustáquio Ratificado por unanimidade de presenças.---------------------------------------------------------o) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Edifício Mercado
Carregueira - Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Carregueira Ratificado por unanimidade de presenças.---------------------------------------------------------p) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Edifício Centro Comunitário
Associativo da Carregueira - Município de Chamusca e Junta de Freguesia de
Carregueira - Ratificado por unanimidade de presenças. ---------------------------------------q) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Histórico de cooperação /
Despesas com Unidades de Pessoal - Município de Chamusca e Junta de Freguesia do
Pinheiro Grande - Ratificado por unanimidade de presenças.----------------------------------r) Acordo de Colaboração - Retirada de Terras em Zona de Estacionamento Município de Chamusca e Gabriel Rosa - Ratificado, por maioria de presenças, com um

voto contra do Bloco de Esquerda, que apresentou a seguinte declaração de voto:-------------------------------------------"DECLARAÇÃO DE VOTO--------------------------------------O Bloco de Esquerda vota contra o "chamado" acordo de colaboração - retirada de
terras em zona de estacionamento, alínea r) do ponto 9, considerando que o mesmo é
um ato de má gestão, uma vez que conforme tomadas de posição, nomeadamente da
direcção do CASC e da Assembleia de Freguesia da Carregueira, ficou sobejamente
argumentado e provado que tal atitude não passa de um mau negócio que vem
beneficiar um freguês da Carregueira em prejuízo dos interesses de toda uma
comunidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- · Não se evidencia a necessidade de aumentar a largura da via para estacionamento,
uma vez que ela tem largura bastante no local para tal fim; ----------------------------------- · As terras que vão ser retiradas do local são necessárias e insuficientes para
colmatar as faltas que circundam as obras do Lar e de outras previstas;-------------------- · O valor a receber por m3 de terra retirada é de longe inferior ao que será pago no
futuro pela compra de outra, certamente de qualidade inferior.-------------------------------Consideramos ainda que se trata, não só de um ato de má gestão, mas sim de um ato
de gestão danosa. --------------------------------------------------------------------------------------Acrescentamos também que a verba a receber e que se destina à Junta de Freguesia
da Carregueira, de tão irrisória que é, em nada virá colmatar as necessidades da
mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------A deputada do BE na Assembleia Municipal, --------------------------------------------------(Maria Gourete Carrinho)--------------------------------------------------------------------------Chamusca, 30 de Setembro de 2011 (ficheiro 180)---------------------------------------------10. - Proposta - Contratação de Empréstimo a curto prazo (2012).------------------------
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--Nada surgindo sobre a supracitada proposta foi a mesma colocada à votação e
Aprovada, por maioria de presenças com nove abstenções da bancada do PS e treze
votos a favor das restantes bancadas.(ficheiros 180 e 181)--------------------------------------O Eleito João Saramago, CDU, apresenta a seguinte declaração de voto:-----------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO--------------------------------------A incapacidade de endividamento do município terminou antes das últimas eleições,
antes do ano de 2010, as despesas dos diques foram feitas muito antes do ano 2011. -----Respeitando a declaração de voto do ponto 4, que ouvi com toda a atenção e
legitimidade, quero também basear a minha declaração de voto dizendo que com toda
essa hipocrisia a contribuição que o Estado exerce sobre a autarquia e sobre os
pequenos prestadores ou médios prestadores leva a este tipo de situação. Esta
incapacidade da Câmara tem uma das bases fundamentais o incumprimento do Estado
perante as autarquias."-------------------------------------------------------------------------------Terminada a Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
inquiriu o público sobre possíveis intervenções, comparecendo o Senhor Bosco Hilário
Geraldo Mendonça que perguntou já haver algo de novo, relacionado com o assunto da
sua habitação desde a última Sessão da Assembleia, uma vez que nada lhe foi
comunicado. Pedindo desculpa o Senhor Presidente da Câmara, por não ter dado a
resposta oficial à questão, referiu que o assunto está a ser tratado, demorando um pouco
mais por haverem situações diversas, uma vez que não se trata apenas da habitação em
causa mas de mais 24 habitações. No entanto considera que neste trimestre tudo ficará
resolvido.(ficheiro 181)--------------------------------------------------------------------------------Os documentos de suporte da presente Sessão bem como os ficheiros áudio, como é
usual, ficam arquivados para eventuais consultas. ----------------------------------------------

--Nada mais ocorrendo, deu-se por encerrada a Sessão Ordinária desta Assembleia
Municipal, da qual se lavrou a presente Ata que, conjuntamente com os Senhores
Presidente da Mesa e Segundo Secretário, passo a assinar.-----------------------------------_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

