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ATA Nº 6/2011

--Ata da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia
dois de dezembro de dois mil e onze. --------------------------------------------------------------Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e trinta e
cinco minutos, realizou-se uma Sessão Extraordinária, com a seguinte ORDEM DE
TRABALHOS: ----------------------------------------------------------------------------------------1. Ponto de Situação da Saúde no Concelho - Apreciação.-----------------------------------2. Contabilidade - Situação Económica e Financeira - Propostas - Apreciação:---------2-a) Cultura, Desporto e Tempos Livres - Novas medidas internas;------------------------2-b) Movimento Associativo / Apoio em transportes com novas regras;--------------------2-c) Movimento Associativo - Apoio à realização de eventos com novas regras;----------2-d) Medidas de Contenção de Custos - Área dos Serviços Operacionais;-----------------2-e) Pessoal Noutra Situação - Novas medidas para o ano de 2012.------------------------3. Empréstimo de Curto Prazo no valor de 640.000,00 Euros para o Exercício de
2012 - Cláusulas Contratuais - Análise e Aprovação.---------------------------------------------4. D.T.O.U.A.:----------------------------------------------------------------------------------------4-a) I Correção Material ao PDM da Chamusca- Análise e Aprovação.--------------------4-b) Correção da Reserva Ecológica Nacional na sequência de um processo de
Correção Material ao PDM de Chamusca- Análise e Aprovação.------------------------------4-c) CIVTRHI - Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos
Hospitalares e Industriais - Prorrogação do prazo das medidas preventivas- Análise e
Aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------4-d) Declaração de Interesse Municipal / Pedreira - Carregueira / Joaquim Formigo
Caetano- Análise e Aprovação.----------------------------------------------------------------------

---5. Grupo Dramático Musical "J.N.P." (José Nunes Petisca) – Isenção total de IMT
nos termos do nº 2, do artigo 12º da Lei 2/2007 de 15 de Janeiro ( Lei das Finanças
Locais) - Análise e Aprovação.-----------------------------------------------------------------------6. Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para 2012 - Análise e
Aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------7. SRU - Lezíria do Tejo - Contrato Programa e de Gestão a Celebrar em 2012 Análise e Aprovação.------------------------------------------------------------------------------------8. PROTOCOLOS:-----------------------------------------------------------------------------------a) Acordo de Parceria com a Escola Superior de Educação de Torres Novas Análise e Ratificação.-----------------------------------------------------------------------------------b) Protocolo de Enquadramento de Pessoal destinado a integrar as Equipas de
Intervenção Permanente entre Autoridade Nacional de Proteção Civil, Câmara
Municipal de Chamusca e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da
Chamusca - Análise e Ratificação.--------------------------------------------------------------------c) Protocolo Financeiro de Apoio ao Funcionamento da Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Chamusca - DEFIC-2011/ECIN'S+ELAC - Época de Fogos
Florestais - Análise e Ratificação---------------------------------------------------------------------d) Protocolo Medida Contrato Emprego - Inserção (Jorge Manuel Geraldes
Sequeira) - Junta de Freguesia de Chamusca e Município de Chamusca - Análise e
Ratificação.-----------------------------------------------------------------------------------------------e) Protocolo Medida Contrato Emprego - Inserção (Isabel Castro Monteiro Alves) Junta de Freguesia de Chamusca e Município de Chamusca - Análise e Ratificação.--------f) Protocolo Medida Contrato Emprego - Inserção (Alice Maria Paredes Santos) Junta de Freguesia de Chamusca e Município de Chamusca - Análise e Ratificação.------
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---g) Protocolo Medida Contrato Emprego - Inserção (Carla Marina Paredes Santos
Luz) - Junta de Freguesia de Chamusca e Município de Chamusca - Análise e
Ratificação.-----------------------------------------------------------------------------------------------h) Adenda a Protocolos de Colaboração Administrativa e Financeira - Alteração das
Contribuições para Segurança Social - Análise e Ratificação.----------------------------------i) Adenda a Protocolo / Empresa Inserção - Alteração das Contribuições para
Segurança Social - Análise e Ratificação.-----------------------------------------------------------j) Protocolo de Colaboração - Ação Social Escolar / Verbas de Apoio à aquisição de
Material Escolar - Município de Chamusca e AVEJICC - Análise e Ratificação.-------------k) Protocolo de Colaboração / Verbas de Apoio ao funcionamento dos Jardins de
Infância e Escolas Básicas do 1º Ciclo do Concelho - Município de Chamusca e
AVEJICC - Análise e Ratificação.---------------------------------------------------------------------l) Atividade Física e Desportiva / Protocolo de Utilização de Instalações entre Junta
de Freguesia do Chouto e Município de Chamusca - Análise e Ratificação.-------------------m) Atividade Física e Desportiva / Protocolo de Utilização de Instalações entre Junta
de Freguesia da Parreira e Município de Chamusca - Análise e Ratificação.------------------n) Atividade Física e Desportiva / Protocolo de Utilização de Instalações entre
Sociedade Instrução e Recreio Pinheiro Grande e Município de Chamusca - Análise e
Ratificação.---------------------------------------------------------------------------------------------o) Protocolos de Colaboração e Cedência de Utilização de Propriedade Rústica na
Parreira - Município de Chamusca e Grupo Papa Pó (Anos 2010 e 2011) - Análise e
Ratificação.-----------------------------------------------------------------------------------------------p) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização da Casa do Alfaiate

Município de Chamusca e Junta de Freguesia da Carregueira (pelo período de um ano,
assinado em 21/10/2011) - Análise e Ratificação.--------------------------------------------------q) Protocolos de Colaboração e Cedência de Utilização - Município de Chamusca e
ADEPEC - Associação Para a Defesa do Património Etnográfico e Cultural de Vale de
Cavalos (Pelo período de um ano, assinados em 10-12-2009 e 10-12-2010) - Análise e
Ratificação.-----------------------------------------------------------------------------------------------r) Protocolos de Colaboração e Cedência de Utilização das lojas nºs 13 e 14 do
Edifício do Mercado Municipal - Município de Chamusca e Associação de Caçadores
Mirones da Natureza (pelo período de um ano, assinados em 17-08-2010 e 17-08-2011)
- Análise e Ratificação.---------------------------------------------------------------------------------s) Protocolos de Colaboração e Cedência de Utilização da Loja nº 17 do Edifício do
Mercado Municipal - Município de Chamusca e Chamusca Basket Clube (pelo período
de um ano, assinados em 10-12-2009 e em 10-12-2010) - Análise e Ratificação.--------------t) Protocolos de Colaboração e Cedência de Utilização das instalações anexas ao
Jardim de Infância do Arripiado - Município de Chamusca e União Cultural e
Desportiva Arripiadense (pelo período de um ano, assinados em 10-12-2009 e em 10-122010) - Análise e Ratificação.--------------------------------------------------------------------------u) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Propriedade Municipal do
Chastre - Rua da Barquinha - Município de Chamusca e Junta de Freguesia da
Carregueira (pelo período de um ano, assinado em 10-10-2011) - Análise e Ratificação.-------------------------------------------PRESENÇAS-------------------------------------------------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registaram-se as ausências de João José Braz Vicente,
PS, Manuel Tiago Neto Pestana Prestes, Coligação Mais e Melhor, Anabela da
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Conceição Gonçalves, PS, Joel Nunes Marques, PS e José Augusto Faustino da
Conceição Carrinho, PS.-------------------------------------------------------------------------------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, Joel Nunes Marques, comunicou, ainda, o Presidente da Mesa da Assembleia
municipal as ausências dos eleitos José João Braz Vicente e Anabela Gonçalves que se
fizeram substituir. Faltaram os eleitos Manuel Tiago Prestes e José Augusto Carrinho
que nada comunicaram, nem foram substituídos.-----------------------------------------------------------------------------SUBSTITUIÇÃO DE ELEITOS--------------------------------------Assim e na sequência dos referidos pedidos, foram substituídos os eleitos: - Joel
Marques por Rui Gonçalves, José João Vicente por Fernando Garrido e Anabela
Gonçalves por José Soares . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUPORTE DIGITAL---------------------------------Uma vez que há suporte digital apenas se farão referência às intervenções feitas
durante a presente Sessão da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------ATA Nº 5/2011---------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou a Ata nº 5/2011, da Sessão Ordinária, de 30 de
setembro à discussão e nada ocorrendo foi a referida Ata votada e Aprovada, por
maioria de presenças e cinco abstenções de João Manuel Cagarrinha, CDU, de
Fernando Garrido e José Soares, PS, de Duarte Arsénio, Bloco de Esquerda, que não

estiveram presentes na referida Sessão e de João Saramago que referiu não ter recebido
a ata para conhecimento.(ficheiro 186)----------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------------1. Ponto de Situação da Saúde no Concelho - Apreciação.-----------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal explicou o ponto de situação e as
diligências efetuadas no sentido de resolver minimamente o problema. (ficheiro 186)-------Referindo não estar diretamente relacionado com o assunto, mas de igual modo com
a saúde o eleito Duarte Arsénio do Bloco de Esquerda, apresentou o seguinte pedido de
esclarecimento:------------------------------------------------------------------------------------------"Ex. mo Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Chamusca-----------------------Assunto: Pedido de esclarecimento---------------------------------------------------------------Consciente da perigosidade para a saúde que constitui o manuseamento de algumas
matérias, venho através desta Assembleia pedir os esclarecimentos possíveis acerca do
tratamento dado por parte da Sisav e da Ecodeal relativamente a materiais portadores
de radioactividade.--------------------------------------------------------------------------------------Dado o melindre e a complexidade do assunto, não será demais sugerir que, além do
esclarecimento escrito e enviado a todos os membros desta Assembleia, a Câmara, em
parceria com as referidas empresas promova uma sessão de esclarecimento pública, na
Carregueira, por motivos óbvios, com a presença de técnicos devidamente
conhecedores do assunto."-----------------------------------------------------------------------------O deputado do BE na Assembleia Municipal,---------------------------------------------------Duarte Mendes Trindade Arsénio-----------------------------------------------------------------Mostrando-se surpreso com o exposto o Senhor Presidente da Câmara refere que
ambas as empresas têm equipamentos instalados de deteção de radiatividade na entrada
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das suas instalações. No entanto não deixará de ir averiguar o assunto e informar o que
se passa, considerando também importante que o Senhor Duarte Arsénio se coloque à
disposição para eventuais esclarecimentos dado possuir informação que a Câmara
desconhece. (ficheiro 186)------------------------------------------------------------------------------Duarte Arsénio, Bloco de Esquerda refere não estar à espera de uma resposta
imediata, quanto ao que sabe referiu que houve entrada do produto na fabrica que
começou a ser descarregado e voltou a ser carregado, quando aos dispositivos
consideram que deveriam estar na entrada para impedir que tal sucedesse. (ficheiro 186)
---2. Contabilidade - Situação Económica e Financeira - Propostas - Apreciação:---------2-a) Cultura, Desporto e Tempos Livres - Novas medidas internas;------------------------2-b) Movimento Associativo / Apoio em transportes com novas regras;--------------------2-c) Movimento Associativo - Apoio à realização de eventos com novas regras;----------2-d) Medidas de Contenção de Custos - Área dos Serviços Operacionais;-----------------2-e) Pessoal Noutra Situação - Novas medidas para o ano de 2012.------------------------O Senhor Vice-Presidente apresentou o ponto e referidas propostas mencionando
tratar-se de instrumentos de trabalho para o próximo ano de acordo com os objetivos do
plano e orçamento a ser apresentado na próxima Sessão Ordinária.( ficheiro 186)----------3. Empréstimo de Curto Prazo no valor de 640.000,00 Euros para o Exercício de
2012 - Cláusulas Contratuais - Análise e Aprovação.---------------------------------------------Foi o assunto apresentado pelo Senhor presidente que se colocou à disposição para
eventuais questões, nada surgindo o ponto foi votado e Aprovado, por maioria de
presenças em minuta:-----------------------------------------------------------------------------------“Assim, por maioria de presenças (com oito abstenções da Bancada do PS e doze a
favor dos restantes elementos) a Assembleia Municipal Aprovou

as cláusulas

contratuais do Empréstimo de Curto Prazo no valor de 640.000,00 Euros, para o
Exercício de 2012"(ficheiro 187)----------------------------------------------------------------------A bancada do PS pela voz do seu eleito António Manuel Gaudêncio, apresentou o
seguinte documento:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"DECLARAÇÃO DE VOTO----------------------------------------O Partido Socialista entendeu não se pronunciar na análise deste ponto da
ordem de trabalhos, pois entende que deve ser a maioria que actualmente
governa o Município a assumir a responsabilidade pela existência de meios
financeiros e económicos que viabilizem a vida da autarquia.----------------------------------A forma como está a ser percorrido este caminho não é aquele que o Partido
Socialista entende como o mais adequado para o futuro das populações do
Concelho da Chamusca, pois há já muitos anos que se deveria ter iniciado
um verdadeiro plano de contenção de custos por forma, a que a capacidade
financeira estivesse hoje a um nível que nos possibilitasse encarar o futuro
de uma forma não tão negra como aquela que hoje se perspectiva. ---------------------------No entanto sendo os autarcas do Partido Socialista pessoas com grande
sentido de responsabilidade e tendo em atenção os momentos difíceis que o
país vive decidiram, que embora tendo uma posição de principio contra a
contratação deste empréstimo, não obstaculizam o sua contratação pelo que
se abstém na votação deste ponto da ordem de trabalhos.----------------------------------------Chamusca, 2 de Dezembro de 2011.--------------------------------------------------------------O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal da Chamusca"(ficheiro
187)--------------------------------------------------------------------------------------------------------4. D.T.O.U.A.:--------------------------------------------------------------------------------------
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---4-a) I Correção Material ao PDM da Chamusca- Análise e Aprovação.--------------------Após análise do assunto, com base na informação Técnica nº 174/MF, de 04.11.2.11,
documento que por muito extenso se dá por inteiramente transcrito nesta ata para todos
os efeitos, a Assembleia Municipal tomou conhecimento e Aprovou, por unanimidade de
presenças, e em minuta para efeitos imediatos a I Correção Material ao PDM da
Chamusca.(ficheiro 187)-------------------------------------------------------------------------------4-b) Correção da Reserva Ecológica Nacional na sequência de um processo de
Correção Material ao PDM de Chamusca- Análise e Aprovação.------------------------------Referiu o Senhor Presidente da Câmara estar este documento relacionado com o
anterior, que na altura das construções a questão não estava totalmente definida e em
sequência da incompatibilização com a REN torna-se necessário corrigi-la e submetê-la
à CCDR-LVT no âmbito da primeira proposta de correção material ao PDM de
Chamusca. Nada ocorrendo o assunto foi colocado à votação e Aprovado por
unanimidade de presenças. (ficheiro 187)-----------------------------------------------------------4-c) CIVTRHI - Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos
Hospitalares e Industriais - Prorrogação do prazo das medidas preventivas- Análise e
Aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto e com base na informação Técnica nº 161/MF, de 10.10.2011,
documento que por muito extenso se dá por inteiramente transcrito nesta ata para todos
os efeitos, a Assembleia Municipal Aprovou, por unanimidade de presenças e em minuta
para efeitos imediatos, a Prorrogação do Prazo, por mais um ano, das medidas
preventivas para a área do projeto do CIVTRHI. (ficheiro 187)--------------------------------4-d) Declaração de Interesse Municipal / Pedreira - Carregueira / Joaquim Formigo
Caetano- Análise e Aprovação.----------------------------------------------------------------------

---Sobre o assunto e com base na informação Técnica nº 183/MF, de 08.11.2011,
documento que por muito extenso se dá por inteiramente transcrito nesta ata para todos
os efeitos, a Assembleia Municipal Aprovou, por unanimidade de presenças e em minuta
para efeitos imediatos, a referida Declaração de Interesse Municipal. (ficheiro 187)-------5. Grupo Dramático Musical "J.N.P." (José Nunes Petisca) – Isenção total de IMT
nos termos do nº 2, do artigo 12º da Lei 2/2007 de 15 de Janeiro ( Lei das Finanças
Locais) - Análise e Aprovação.-----------------------------------------------------------------------Sobre o assunto e com base na apreciação da Câmara Municipal, documento que por
muito extenso se dá por inteiramente transcrito nesta ata para todos os efeitos, a
Assembleia Municipal Aprovou, por unanimidade de presenças e em minuta para efeitos
imediatos, nos termos das disposições conjugadas da alínea h) do artigo 53 da Lei nº
169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do nº 2 do
artigo 12º da Lei 2/2007, de 15 de janeiro, a concessão ao Grupo Dramático Musical
"JNP" da isenção de IMT relativamente à aquisição do Prédio Inscrito na matriz
predial da freguesia de Chamusca sob o artigo 3403 - Fração B, correspondente ao 1º
andar e sótão, com entrada pelo nº 6 da Rua Miguel Bombarda do prédio Urbano
submetido ao regime de propriedade horizontal, sito na Rua Miguel Bombarda nºs 4, 6,
8, 10, 10-A e 12, Rua Câmara Pestana nºs 1, 3 e 5 e Travessa do Regedor nºs 1, 3, 5, 7, 9
e 11, na freguesia de Chamusca. (ficheiro 187)-----------------------------------------------------6. Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para 2012 - Análise e
Aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto e com base na Informação apresentada, documento que por muito
extenso se dá por inteiramente transcrito nesta ata para todos os efeitos, a Assembleia
Municipal Aprovou, por unanimidade de presenças e em minuta para efeitos imediatos,
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o valor de 0,25% para a Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP). (ficheiro
187)--------------------------------------------------------------------------------------------------------7. SRU - Lezíria do Tejo - Contrato Programa e de Gestão a Celebrar em 2012 Análise e Aprovação.------------------------------------------------------------------------------------Apreciado o assunto a Assembleia Municipal Aprovou, por unanimidade de presenças
e em minuta para efeitos imediatos, o Contrato Programa e de Gestão a Celebrar em
2012. (ficheiro 187)-------------------------------------------------------------------------------------8. PROTOCOLOS:-----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa passou a anunciar os sequentes protocolos e nada
acontecendo foram, os mesmos, diretamente votados e na sua totalidade ratificados por
unanimidade de presenças. (ficheiros 187 e 188)---------------------------------------------------a) Acordo de Parceria com a Escola Superior de Educação de Torres Novas Análise e Ratificação.-----------------------------------------------------------------------------------b) Protocolo de Enquadramento de Pessoal destinado a integrar as Equipas de
Intervenção Permanente entre Autoridade Nacional de Proteção Civil, Câmara
Municipal de Chamusca e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da
Chamusca - Análise e Ratificação.--------------------------------------------------------------------Usando da palavra o Eleito Senhor João Saramago reforçou a importância deste
protocolo e desta equipa de intervenção permanente protocolada entre as entidades
referidas, reconhecendo no entanto as dificuldades da Câmara Municipal em manter
esta parceria. Sublinhou ainda que a cooperação de bombeiros ficou dotada de maior
operacionalidade e o que permite garantir aos cidadãos uma maior segurança e resposta
sobretudo no conceito de emergência.--------------------------------------------------------------

---c) Protocolo Financeiro de Apoio ao Funcionamento da Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Chamusca - DEFIC-2011/ECIN,S+ELAC - Época de Fogos
Florestais - Análise e Ratificação---------------------------------------------------------------------d) Protocolo Medida Contrato Emprego - Inserção (Jorge Manuel Geraldes
Sequeira) - Junta de Freguesia de Chamusca e Município de Chamusca - Análise e
Ratificação.-----------------------------------------------------------------------------------------------e) Protocolo Medida Contrato Emprego - Inserção (Isabel Castro Monteiro Alves) Junta de Freguesia de Chamusca e Município de Chamusca - Análise e Ratificação.--------f) Protocolo Medida Contrato Emprego - Inserção (Alice Maria Paredes Santos) Junta de Freguesia de Chamusca e Município de Chamusca - Análise e Ratificação.--------g) Protocolo Medida Contrato Emprego - Inserção (Carla Marina Paredes Santos
Luz) - Junta de Freguesia de Chamusca e Município de Chamusca - Análise e
Ratificação.-----------------------------------------------------------------------------------------------h) Adenda a Protocolos de Colaboração Administrativa e Financeira - Alteração das
Contribuições para Segurança Social - Análise e Ratificação.----------------------------------i) Adenda a Protocolo / Empresa Inserção - Alteração das Contribuições para
Segurança Social - Análise e Ratificação.-----------------------------------------------------------j) Protocolo de Colaboração - Ação Social Escolar / Verbas de Apoio à aquisição de
Material Escolar - Município de Chamusca e AVEJICC - Análise e Ratificação.-------------k) Protocolo de Colaboração / Verbas de Apoio ao funcionamento dos Jardins de
Infância e Escolas Básicas do 1º Ciclo do Concelho - Município de Chamusca e
AVEJICC - Análise e Ratificação.---------------------------------------------------------------------l) Atividade Física e Desportiva / Protocolo de Utilização de Instalações entre Junta
de Freguesia do Chouto e Município de Chamusca - Análise e Ratificação.-----------------
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---m) Atividade Física e Desportiva / Protocolo de Utilização de Instalações entre Junta
de Freguesia da Parreira e Município de Chamusca - Análise e Ratificação.------------------n) Atividade Física e Desportiva / Protocolo de Utilização de Instalações entre
Sociedade Instrução e Recreio Pinheiro Grande e Município de Chamusca - Análise e
Ratificação.-----------------------------------------------------------------------------------------------o) Protocolos de Colaboração e Cedência de Utilização de Propriedade Rústica na
Parreira - Município de Chamusca e Grupo Papa Pó (Anos 2010 e 2011) - Análise e
Ratificação.-----------------------------------------------------------------------------------------------p) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização da Casa do Alfaiate Município de Chamusca e Junta de Freguesia da Carregueira (pelo período de um ano,
assinado em 21/10/2011) - Análise e Ratificação.--------------------------------------------------q) Protocolos de Colaboração e Cedência de Utilização - Município de Chamusca e
ADEPEC - Associação Para a Defesa do Património Etnográfico e Cultural de Vale de
Cavalos (Pelo período de um ano, assinados em 10-12-2009 e 10-12-2010) )- Análise e
Ratificação.-----------------------------------------------------------------------------------------------r) Protocolos de Colaboração e Cedência de Utilização das lojas nºs 13 e 14 do
Edifício do Mercado Municipal - Município de Chamusca e Associação de Caçadores
Mirones da Natureza (pelo período de um ano, assinados em 17-08-2010 e 17-08-2011)
- Análise e Ratificação.---------------------------------------------------------------------------------s) Protocolos de Colaboração e Cedência de Utilização da Loja nº 17 do Edifício do
Mercado Municipal - Município de Chamusca e Chamusca Basket Clube (pelo período
de um ano, assinados em 10-12-2009 e em 10-12-2010) - Análise e Ratificação.--------------t) Protocolos de Colaboração e Cedência de Utilização das instalações anexas ao
Jardim de Infância do Arripiado - Município de Chamusca e União Cultural e

Desportiva Arripiadense (pelo período de um ano, assinados em 10-12-2009 e em 10-122010) - Análise e Ratificação.--------------------------------------------------------------------------u) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Propriedade Municipal do
Chastre - Rua da Barquinha - Município de Chamusca e Junta de Freguesia da
Carregueira (pelo período de um ano, assinado em 10-10-2011) - Análise e Ratificação.---Os documentos de suporte da presente Sessão bem como os ficheiros áudio, como é
usual, ficam arquivados para eventuais consultas.(ficheiros de 186 a 188) --------------------Nada mais ocorrendo, deu-se por encerrada a Sessão Extraordinária desta
Assembleia Municipal, da qual se lavrou a presente Ata que, conjuntamente com os
Senhores Presidente da Mesa e Segundo Secretário, passo a assinar.------------------------_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

