ATA Nº 7/2011

---Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia
vinte e dois de dezembro de dois mil e onze. --------------------------------------------------------Aos vinte e dois dias do mês de dezembro 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 Outubro a
Dezembro - Apreciação. -------------------------------------------------------------------------------2. Ponto de Situação da Câmara Municipal - Apreciação. -----------------------------------3. Ponto de Situação da Saúde no Concelho - Apreciação.-----------------------------------4. Contabilidade – Documentos Previsionais para 2012 (Proposta de Objetivos,
Orçamento, Grandes Opções do Plano do Ano 2012, Plano Plurianual de Investimentos
do Ano 2012, Plano Plurianual de Investimentos do Ano 2012, Atividades mais
relevantes do Ano 2012 e Mapa de Pessoal) - Análise e Aprovação: ----------------------------5. CIMLT-Central de Compras Eletrónicas - Concurso público nº 3/2011/CCE Aquisição de Combustíveis Rodoviários, Gás Propano a Granel e Lubrificantes Análise e Aprovação.------------------------------------------------------------------------------------6. SRU - Adenda ao Contrato Programa e de Gestão Celebrado em 2011 - Análise e
Aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------7. DTOUA - Alteração ao Plano Diretor Municipal: Eco Parque - Levantamento das
Proibições Estabelecidas no nº 1 e nº 3 do D.L. nº 55/2007 de 12 de Março - Análise e
Aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------8. Pedidos de Isenção de IMT - Empresas/Eco Parque Relvão/ Fase II (JFC - Jorge
Martins Carvalho, Lda., SOGEBAT- Sociedade de Gestão de Baterias Usadas, SA,

Sucatas Lopes - Comércio de Sucatas, Lda., IMORECICLE - Imobiliária, SA e
TERRAFÉRTIL II, Lda.) - Análise e Ratificação.---------------------------------------------------9. PROTOCOLOS - Análise e Ratificações:------------------------------------------------------a) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Contrato de Trabalho
(C.M.C. e Associação de Desenvolvimento Industrial da Freguesia de Parreira). ------------b) Protocolo de Colaboração Financeira - Empresa de Inserção (C.M.C. e Centro de
Apoio Social de Ulme - Casulme). --------------------------------------------------------------------c) Protocolo de Colaboração do Serviço de Manutenção das Salas de Refeições
Escolares - Ano Letivo 2011/2012 (C.M.C. e Juntas de Freguesia de Carregueira,
Chouto, Parreira, Ulme e Vale de Cavalos).---------------------------------------------------------d) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Apoio à cedência de
Viatura para Transportes Escolares - (C.M.C. e Junta de Freguesia do Chouto). -----------e) Protocolo de Colaboração - Saúde / Extensão de Saúde da Freguesia do Chouto (C.M.C. e Junta de Freguesia do Chouto). ----------------------------------------------------------f) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Atribuição de Apoio
Financeiro / Banco Alimentar Contra a Fome - Santarém. -------------------------------------g) Proposta - Atribuição de Apoios Financeiros Especiais a Associações com
Atividade Anual Regular em Desporto e Cultura.-------------------------------------------------10. Propostas de Protocolos / Renovações - Análise e Ratificações:-------------------------a) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Manutenção de Espaço
Verde (C.M.C. e Junta de Freguesia de Carregueira).---------------------------------------------b) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Edifício Alto Pina/ Centro
Comunitário do Arripiado - (C.M.C. e Junta de Freguesia de Carregueira).----------------

---c) Protocolo de Cedência de Equipamentos (C.M.C. e Junta de Freguesia de
Chamusca).-----------------------------------------------------------------------------------------------d) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Histórico de Cooperação
/ Despesas com Unidades de Pessoal (C.M.C. e Junta de Freguesia de Pinheiro Grande).
---e) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Proteção Civil / Pessoal
(C.M.C. e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Chamusca). ----------------f) Protocolo de Colaboração Financeira - 1ª Adenda - Motoristas Práticos de
Transportes Fluviais / Barcas do Arripiado (C.M.C. e Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Chamusca). --------------------------------------------------------------g) Protocolo Financeiro Apoio ao Funcionamento - Setor Operacional (C.M.C. e
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Chamusca).-----------------------------h) Protocolo de Utilização - Salão da Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Chamusca (C.M.C. e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Chamusca). -------------------------------------------------------------------------------------------i) Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2,3/S da Chamusca -Protocolo de
Utilização - Comunidade Extra- Escolar (C.M.C. e AVEJICC). --------------------------------j) Campo Municipal de Futebol - Contrato de Gestão / ano 2012 (C.M.C. e União
Desportiva de Chamusca).-----------------------------------------------------------------------------l) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Loja nº 17 - Edifício Mercado
Municipal (C.M.C. e Chamusca Basket Clube). ----------------------------------------------------m) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Lojas nº 21 e 22 - Edifício
Mercado Municipal (C.M.C. e Associação Caçadores - Mirones da Natureza)---------------n) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização das instalações anexas ao

Jardim de Infância do Arripiado (C.M.C. e União Cultural e Desportiva Arripiadense U.C.D.A.). ------------------------------------------------------------------------------------------------o) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Escola da Caniceira (C.M.C.
e ADEPEC - Associação para Defesa do Património Etnográfico e Cultural de Vale de
Cavalos). -------------------------------------------------------------------------------------------------p) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Propriedade Rústica na
Parreira (C.M.C. e Associação 3P'S TEAM - Moto Clube). ------------------------------------------------------------------------------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 do PS, que não se fez substituir e informou verbalmente o Senhor
Presidente da Assembleia que, por motivos de saúde, iria faltar.---------------------------------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças do Presidente da Câmara
Municipal - Sérgio Carrinho; Vice-presidente - Francisco Matias; Vereação:- João
Lourenço e Dr. Paulo Queimado e a ausência, por motivos de saúde, do Vereador
Joaquim José Garrido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUPORTE DIGITAL----------------------------------------------Uma vez que há suporte digital apenas se farão sumárias referências às intervenções
feitas durante a presente Sessão da Assembleia Municipal.---------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia comunicou que a Assembleia irá descentralizar os
trabalhos, já a partir da próxima sessão, pelo que eventualmente irão decorrer algumas
sessões noutros locais do Concelho.(ficheiro 191)----------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------Pela bancada do Bloco de Esquerda o eleito Duarte Arsénio apresentou a seguinte

Moção:(ficheiro 191)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"MOÇÃO-------------------------------------------------A Portaria nº 306-A/2011, recentemente publicada, aumentou drasticamente as
taxas moderadoras a aplicar aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a partir
do próximo dia 1 de Janeiro.--------------------------------------------------------------------------Uma consulta de medicina geral e familiar, no Centro de Saúde, passará de 2,25
para 5 euros, um aumento superior a 120%. Se a consulta for num domicílio, a taxa
passará de 4,80 para 10 euros.------------------------------------------------------------------------A simples renovação do receituário, sem a presença do utente, custará 3 euros. Às
consultas de enfermagem, apesar da prescrição médica, passarão a ser aplicadas taxas
de 4 euros, se tiverem lugar no Centro de Saúde, e 5 euros, se ocorrerem no hospital.
---O atendimento numa urgência, como as dos Hospitais de Torres Novas ou Santarém,
passará de 8,60 para 15 euros. Além disto, passarão a ser pagos todos os exames e
meios auxiliares de diagnóstico aí prescritos pelos médicos, até ao máximo de 50 euros.
---Estes exemplos ilustram a injustiça e a brutalidade destes aumentos das taxas, ao
arrepio do disposto constitucionalmente, que garante um Serviço Nacional de Saúde
tendencialmente gratuito.------------------------------------------------------------------------------Trata-se de um verdadeiro co-financiamento do SNS que, de facto, afastará muitos
cidadãos e cidadãs de mais fracos recursos dos cuidados de saúde de que precisam e a
que têm direito.-------------------------------------------------------------------------------------------Segundo o governo, as taxas moderadoras aumentarão em média 100%. Mas o
próprio governo prevê um aumento global de 150% nas receitas das taxas. Este facto
mostra a falsidade do apregoado aumento de isenções que, supostamente, assegurarão
a todos a prestação de cuidados de saúde.---------------------------------------------------------

---A Assembleia Municipal da Chamusca não pode ignorar este ataque à saúde e aos rendimentos
dos munícipes do concelho, compreendendo a luta dos utentes pelo direito à saúde.---------------------A Assembleia Municipal da Chamusca repudia os recentes aumentos das taxas moderadoras e
apela á sua revogação.-----------------------------------------------------------------------------------------------Chamusca, 22 de Dezembro de 2011---------------------------------------------------------------------------O deputado municipal do Bloco de Esquerda na AM da Chamusca"------------------------------------Usando da palavra o eleito Rui Rufino, Mais e Melhor, considera sem sentido a discussão do
assunto uma vez que segundo os estudos efetuados no nosso concelho cerca de 96% da população
estará isenta das referidas taxas.(ficheiro 191)-------------------------------------------------------------------Contrapondo o eleito Duarte Arsénio, Bloco de Esquerda, pensa ser pertinente apresentar esta
Moção não só pelos utentes do nosso concelho como também pelos de todo o país.(ficheiro 191)-------Referindo ser uma questão de justiça porque na verdade os aumentos são brutais o eleito José
Augusto Carrinho, PS, disse ir votar favoravelmente concordando com a moção.(ficheiro 191)---------Nada mais surgindo foi a Moção colocada à votação e Aprovada por maioria de presenças, com
cinco votos contra da bancada da Coligação Mais e Melhor e dezasseis votos a favor dos restantes
elementos. (ficheiro 191)---------------------------------------------------------------------------------------------Pela Bancada da CDU , o eleito Manuel Pedro Castelão, apresentou a seguinte Moção:-----------------------------------------------------------------MOÇÃO----------------------------------------------------------"Pela valorização e autonomia do poder local .--------------------------------------------------------------Considerando que a proposta de Lei do OE para 2012 põe a nu as reais motivações, conteúdos
e objetivos do livro verde; que impõe um modelo de flagrante violação do princípio constitucional
da autonomia do poder local, procurando transformar as autarquias em dependências do poder
central; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Considerando que a Lei do OE 2012 dá um novo passo no processo de asfixia
financeira das autarquias, com a crescente perda de transferências financeiras, com a
retirada de 120 milhões de euros, face a 2011; ----------------------------------------------------Considerando que é inaceitável num estado de direito democrático que o governo
tenha em vista reduzir para metade os limites de endividamento estabelecidos na lei,
colocando assim cerca de 180 municípios numa situação de incumprimento, sem que
se tenha alterado nenhum elemento material relevante; ----------------------------------------Considerando os cortes nos salários dos funcionários públicos da administração
local e de outros níveis da administração pública, que constitui um golpe nos
rendimentos dos trabalhadores;----------------------------------------------------------------------Considerando a chamada "reorganização administrativa" destinada à liquidação de
cerca de quase 2000 freguesias, o que constitui em si um fator de empobrecimento da
instituição democrática do poder local e do valor que representa a alargada
intervenção de cidadãos na gestão da vida pública; que esta proposta não pretende
elevar a eficácia da gestão das autarquias, nem de rentabilizar os seus custos,
pretendendo antes menorizar o poder local e a expressão democrática da participação
política;----------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal delibera:-----------------------------------------------------------------1- Rejeitar a proposta de reforma da administração local por esta se constituir como
instrumento de liquidação do poder local democrático;------------------------------------------2 - Manifestar a sua viva oposição à diminuição das transferências financeiras do
OE, como meio de impor limitações à autonomia do poder local;------------------------------3- Alertar as populações e os agentes económicos para as consequências nas suas
condições de vida e para os condicionamentos ao desenvolvimento das regiões;----------

---4- Sublinhar que a diminuição de verbas para o poder local é um ataque dirigido às
populações e aos seus mais elementares direitos constitucionais;------------------------------5- Manifestar inteira solidariedade aos trabalhadores da administração local e de
outros níveis da administração pública. -------------------------------------------------------------Chamusca, 22 de Dezembro de 2011 -------------------------------------------------------------Os eleitos da CDU (ficheiro 191)-------------------------------------------------------------------Nada ocorrendo a moção foi votada e Rejeitada com dez votos contra, das bancadas
do PS e Coligação Mais e Melhor, três abstenções do PS e oito votos a favor das
bancadas da CDU e Bloco de Esquerda. (ficheiro 191).-------------------------------------------Pedindo que ficasse incluído em ata o eleito Manuel Pedro Castelão, CDU,
mencionou: - "Como já anteriormente numa moção idêntica que a bancada da CDU
apresentou, tudo o que aqui foi referido ou tudo aquilo que é referido nesta moção
infelizmente são realidades e não um conjunto de intenções. Aquilo que realmente nós
queremos que fique bem registado nesta votação que foi feita nesta Assembleia é que
realmente as pessoas assumam, como é óbvio, como assumirão as suas
responsabilidades em função daquilo que realmente foi o seu sentido de voto, que nós
respeitamos, mas não podemos deixar de condenar tendo em conta aquilo que
realmente representam estas alterações ao poder local." (ficheiro 191)-----------------------De seguida o Eleito Joel Marques do PS apresentou a moção que se transcreve:------------------------------------------------------"MOÇÃO---------------------------------------------------Tendo em especial consideração o compromisso social das empresas instaladas no
Eco Parque do Relvão no que diz respeito à gestão e tratamento de lixiviados e águas
residuais dos aterros dos equipamentos instalados e verificando-se constantes
discorrências e descargas dos mesmos para as ribeiras e linhas de águas da freguesia

da Carregueira e constatando-se que o referido compromisso não tem vindo a ser
respeitado, assim:----------------------------------------------------------------------------------------Propomos que a Assembleia Municipal exija à Câmara da Chamusca, conforme os
compromissos assumidos com toda a população do concelho a rápida e urgente
implementação da associação para o desenvolvimento do Eco Parque do Relvão em
todas as suas valências, nomeadamente, ao que diz respeito à fiscalização e prevenções
de situação desta natureza junto às empresas instaladas.----------------------------------------A bancada do Partido Socialista" (ficheiro 191)------------------------------------------------Nada surgindo foi a referida moção votada e Aprovada por maioria de presenças, com
sete votos contra (CDU) e catorze a favor dos restantes elementos da Assembleia
Municipal.(ficheiro 191)--------------------------------------------------------------------------------José Braz, CDU, salientando não serem contra a anunciada descentralização dos
trabalhos, no entanto pensam ser uma decisão a ponderar nomeadamente na deslocação
de pessoal, dos meios e logística que tudo isso envolve, instalações condignas para o
fazer e à semelhança das anteriores que hajam temas aglutinadores que justifique essa
descentralização. Considera fundamental que duas anuais devem ser realizadas em sede
de município, nomeadamente a da aprovação de orçamento e a de abril onde são
apresentadas as contas de gerência.(ficheiro 192)--------------------------------------------------Usando da palavra o eleito Duarte Arsénio, Bloco de Esquerda, diz ter conhecimento
das diligências feitas pelo Senhor Presidente da Câmara no sentido de apurar a
veracidade do assunto que apresentou na sessão sobre empresas do Eco Parque mas
desconhece, ainda, a resposta das empresas. (ficheiro 192).--------------------------------------Informando o Senhor Presidente que as respostas das empresas tinham chegado hoje,
pelo que irá à reunião de câmara e logo nesse dia enviada à Assembleia Municipal para

conhecimento, estando também prevista uma reunião com a entidade nacional da área
para eleitos locais onde serão feitos os devidos esclarecimentos.(ficheiro 192)-----------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS-----------------------------------------1. Relatório de Atividades do Executivo Municipal relativo aos Meses de Outubro a
Dezembro - Apreciação.--------------------------------------------------------------------------------Nada acrescentando aos documentos entregues, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal colocando-se, juntamente com o restante Executivo, à disposição para
eventuais questões. (ficheiro 192)---------------------------------------------------------------------Nada surgindo passou-se de imediato ao ponto seguinte.---------------------------------------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
192)--------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedindo a palavra o eleito João Saramago, CDU, perguntou se as verbas da
reparação dos diques no Arripiado já tinham sido recebidas, respondendo o Senhor Vice
Presidente que o município ainda não abordou a situação tendo em conta que a nova
estrutura do atual governo

está em fase de organização, em termos dos diversos

organismos, conta no entanto que o município deverá começar a tratar disso já em
janeiro.(ficheiro 192)------------------------------------------------------------------------------------3. Ponto de Situação da Saúde no Concelho - Apreciação.------------------------------------Foi apresentada pelo Senhor Vice Presidente, Francisco Matias, a informação sobre o
assunto e nada de relevante surgindo, passou-se ao ponto seguinte. (192)---------------------4. Contabilidade – Documentos Previsionais para 2012 (Proposta de Objetivos,
Orçamento, Grandes Opções do Plano do Ano 2012, Plano Plurianual de Investimentos

do Ano 2012, Plano Plurianual de Investimentos do Ano 2012, Atividades mais
relevantes do Ano 2012 e Mapa de Pessoal) - Análise e Aprovação.-----------------------------O Senhor Presidente da Câmara fez uma breve exposição da documentação,
reforçando o esforço, precaução e atenção com que foram feitos, salientando que o
próximo ano será muito difícil tendo em conta toda a situação que o país atravessa.
colocando-se à disposição para eventuais questões.(ficheiros 192 e 193)-----------------------O eleito José Braz, CDU, disse que perante a apreciação do documento os objetivos
propostos foram quase todos concretizados, ouve uma redução

das despesas e a

consolidação da dívida da autarquia. Pensa que o próximo ano será de novas medidas
de contenção dado as restrições orçamentais que se aguardam.(ficheiro 193)-----------------Joel Marques, PS, manifestou sobre o assunto o seguinte:--------------------------------------------------------------------------"Tomada de Posição-------------------------------------------- A bancada do Partido Socialista analisou os documentos previsionais e considerou
que terão sentido de voto baseado em:---------------------------------------------------------------1º - O país a as autarquias locais vivem um momento de grandes dificuldades
económicas e financeiras o que obriga a que os atores políticos pratiquem a
solidariedade entre si por forma a que a populações, por si representadas, possam
minimizar os seus problemas. Durante a discussão deste documento a maioria que gere
o destinos do concelho decidiu finalmente abrir, de forma democrática, a análise da
atividade política tendo inclusive aceite discutir num futuro próximo as várias
propostas que o PS tem vindo a apresentar durante este mandato.-----------------------------Esta nossa posição tem ainda como finalidade demonstrar mais uma vez a abertura
dos eleitos do Partido Socialista para a discussão de forma descomprometida de todos

os assuntos que possam ajudar a resolver os problemas que afetam o nosso
concelho."(ficheiro 193).------------------------------------------------------------------------------- Usando da palavra o eleito do Bloco de Esquerda, Duarte Arsénio, refere não ter
participado na discussão dos documentos e apesar de ter feito uma sumária análise dos
documentos diz não ter visto nenhum fundo de emergência social. Salienta e sugere a sua
importância, dado que se prevê um ano de 2012 muito problemático, pelo que acha
essencial a existência de uma rubrica de salvaguarda para esse fim. Respondendo o
Senhor Vice Presidente, que de facto o eleito Duarte Arsénio não tinha aprofundado
muito a sua análise aos documentos, porque já existe uma rúbrica de prevenção para
situações de emergência ou incidentes sociais.(ficheiro 193)-------------------------------------Pedindo a palavra o eleito pela coligação Mais e Melhor, Rui Rufino, perguntou qual
o montante que vai ser reduzido nas transferências do poder central, qual a importância
a reduzir na massa salarial, por via dos cortes e, por fim, se a Câmara tem algum plano
de desalavancagem. Tentado ser objetivo o Senhor Presidente da Câmara referiu que em
relação ao montante a receber do orçamento geral do estado é igual para todo o país, é
no mínimo 5% sobre os 10% cortados este ano, para ser mais preciso equivale a menos
um mês de transferência. Quanto aos cortes na massa salarial, não consegue calcular, no
entanto esse dinheiro não será considerado receita porque terá que ser aplicado na
amortização da dívida. Já em relação à desalavancagem refere que vão tentar não
aumentar a dívida e sobretudo cumprir todos os compromisso existentes.(ficheiro 194)-----Manuel Pedro Castelão, CDU, pensa que se impõe dizer que qualquer eleito tem o
direito de demonstrar as suas preocupações e dúvidas em relação às matérias em
discussão, no entanto considera despropositadas intervenções destas quando rejeitaram
a moção que anteriormente apresentou e que continha todas estas apreensões. Referindo

o eleito Rui Rufino, da Coligação Mais e Melhor, não ter feito qualquer tipo de
apreciação mas sim perguntas concretas, não percebendo donde surge este
comentário.(ficheiro 194)-------------------------------------------------------------------------------Dada por encerrada a discussão o ponto foi colocado à votação e Aprovado por
maioria de presenças e em minuta para efeitos imediatos, assim:-------------------------------- Após análise e discussão do assunto a Assembleia Municipal Aprovou, por maioria de
presenças, com oito abstenções da bancada do PS e treze a favor dos restantes membros,
os Documentos Previsionais para 2012 (Proposta de Objetivos, Orçamento, Grandes
Opções do Plano do Ano 2012, Plano Plurianual de Investimentos do Ano 2012,
Atividades mais Relevantes do Ano 2012 e Mapa de Pessoal).(ficheiro 194)-------------------O Eleito Joel Marques, PS, apresentou a seguinte declaração de voto:-------------------------------------------------------------"Declaração de Voto------------------------------------------O Partido Socialista absteve-se na votação dos documentos previsionais para o ano
2012, reafirmando que os documentos votados não são aqueles que, no nosso
entendimento, melhor soluções apresentam para a resolução dos problemas das
populações do nosso Concelho. -----------------------------------------------------------------------Este nunca será o orçamento do Partido Socialista, sendo somente o orçamento da
maioria que hoje governa o nosso Município. ------------------------------------------------------A nossa abstenção tem a finalidade de, mais uma vez, demonstrar que os eleitos do
Partido Socialista não estão no desempenho das suas funções apenas para fazer política
partidária, mas sim para ajudar a encontrar as soluções que melhor defendam a
população do Concelho da Chamusca.---------------------------------------------------------------Chamusca, 22 de Dezembro de 2011---------------------------------------------------------------AAbancada
bancada do
d Partido Socialista (ficheiro 194)------------------------------------------------

---5. CIMLT-Central de Compras Eletrónicas - Concurso público nº 3/2011/CCE Aquisição de Combustíveis Rodoviários, Gás Propano a Granel e Lubrificantes Análise e Aprovação------------------------------------------------------------------------------------- Apresentado o teor da Informação da Secção de Aprovisionamento, datada de 18 de
novembro de 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:(ficheiro 194)------------------------------------- UM) - Determinar, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do artigo 20º, do Código dos
Contratos Públicos, que se proceda à abertura de procedimento de concurso público com
publicação de anúncio no JOUE, com vista à celebração de acordos quadro para a
aquisição Combustíveis Rodoviários, Gás Propano a Granel e Lubrificantes, o valor de €
861.245,40, a satisfazer pela dotação 05/02010299 ao abrigo do disposto na alínea b) do
n.º 1 do artigo 18º do Decreto Lei 197/99 de 08 de Junho, prevendo-se um valor de
realização financeira de €287 081,80 no ano de 2012, de €287 081,80 no ano de 2013,
€287 081,80 no ano de 2014.---------------------------------------------------------------------------DOIS) - Determinar que este Município apresente junto da Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo um pedido de contratação, nos termos e para os efeitos
previstos na Cláusula 3.ª do Contrato de Mandato Administrativo celebrado entre o
Município e a CIMLT, no sentido de que a Central de Compras Eletrónicas da CIMLT
proceda, em sua representação, à tramitação do procedimento pré-contratual necessário
à contratação dos bens e serviços pretendidos. -----------------------------------------------------TRÊS) - Determinar a delegação de competências e condução do referido
procedimento, no júri proposto no ponto n.º 4 da informação, constituído pelos seguintes
membros: a) Miguel Gomes Carrinho - AR- Águas do Ribatejo (presidente); b) João

Paulo Borda D'Água Dias - CM Coruche (vogal efetivo); c) Paulo Jorge da Cruz Correia
Mira - CM Chamusca (vogal efetivo); d) Bruno Alexandre de Carvalho Nalha - CM
Alpiarça (vogal suplente); e) Alexandra Rafael Marrão Carnide - CM Azambuja (vogal
suplente). ------------------------------------------------------------------------------------------------QUATRO) - Aprovar os Programas de Procedimento e dos Cadernos de Encargos,
documentos que por muito extensos se dão por inteiramente transcritos nesta ata para
todos os efeitos. ------------------------------------------------------------------------------------------CINCO) - Delegar no Conselho Executivo da CIMLT a competência para proferir
decisão de adjudicação, bem como delegar ainda no Presidente do Conselho Executivo
da CIMLT as competências para decidir quanto à reclamação da minuta de acordo
quadro e para proceder à outorga do mesmo, relativamente a cada um dos
procedimentos indicados, em nome e em representação do Município.--------------------------6. SRU - Adenda ao Contrato Programa e de Gestão Celebrado em 2011 - Análise e
Aprovação-------------------------------------------------------------------------------------------------Assembleia Municipal apreciou o assunto e tendo em conta que se irão manter os
procedimentos já acordados anteriormente, Aprovou, por unanimidade de presenças, o
teor do Contrato Programa e de Gestão de 2012. (ficheiro 194)---------------------------------7. DTOUA - Alteração ao Plano Diretor Municipal: Eco Parque - Levantamento das
Proibições Estabelecidas no nº 1 e nº 3 do D.L. nº 55/2007 de 12 de Março - Análise e
Aprovação-------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara explicou o teor da referida alteração e nada surgindo
o ponto foi votado e Aprovado por unanimidade de presenças. (ficheiros 194 e 195).--------8. Pedidos de Isenção de IMT - Empresas/Eco Parque Relvão/ Fase II (JFC - Jorge
Martins Carvalho, Lda., SOGEBAT- Sociedade de Gestão de Baterias Usadas, SA,

Sucatas Lopes - Comércio de Sucatas, Lda., IMORECICLE - Imobiliária, SA e
TERRAFÉRTIL II, Lda.) - Análise e Ratificação----------------------------------------------------Assembleia Municipal analisou e Ratificou, por unanimidade de presenças, os Pedidos
de Isenção de IMT das empresas JFC - Jorge Martins Carvalho, Lda., SOGEBATSociedade de Gestão de Baterias Usadas, SA, Sucatas Lopes - Comércio de Sucatas,
Lda., IMORECICLE - Imobiliária, SA e TERRAFÉRTIL II, Lda., instaladas no Eco
Parque do Relvão.(ficheiro 195)-----------------------------------------------------------------------Os Protocolo abaixo referidos, nos ponto 9 e 10, foram na sua totalidade Ratificados
por unanimidade de presenças:(ficheiros 195 e 196)-----------------------------------------------9. PROTOCOLOS - Análise e Ratificações:------------------------------------------------------a) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Contrato de Trabalho
(C.M.C. e Associação de Desenvolvimento Industrial da Freguesia de Parreira) -------------b) Protocolo de Colaboração Financeira - Empresa de Inserção (C.M.C. e Centro de
Apoio Social de Ulme - Casulme) ---------------------------------------------------------------------c) Protocolo de Colaboração do Serviço de Manutenção das Salas de Refeições
Escolares - Ano Letivo 2011/2012 (C.M.C. e Juntas de Freguesia de Carregueira,
Chouto, Parreira, Ulme e Vale de Cavalos)----------------------------------------------------------d) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Apoio à cedência de
Viatura para Transportes Escolares - (C.M.C. e Junta de Freguesia do Chouto) ------------e) Protocolo de Colaboração - Saúde / Extensão de Saúde da Freguesia do Chouto (C.M.C. e Junta de Freguesia do Chouto) -----------------------------------------------------------f) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Atribuição de Apoio
Financeiro / Banco Alimentar Contra a Fome - Santarém - Análise e Ratificação-------

---g) Proposta - Atribuição de Apoios Financeiros Especiais a Associações com
Atividade Anual Regular em Desporto e Cultura -------------------------------------------------10. Propostas de Protocolos / Renovações - Análise e Ratificações:-------------------------a) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Manutenção de Espaço
Verde (C.M.C. e Junta de Freguesia de Carregueira)----------------------------------------------b) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Edifício Alto Pina/ Centro
Comunitário do Arripiado - (C.M.C. e Junta de Freguesia de Carregueira)-------------------c) Protocolo de Cedência de Equipamentos (C.M.C. e Junta de Freguesia de
Chamusca)------------------------------------------------------------------------------------------------d) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Histórico de Cooperação
/ Despesas com Unidades de Pessoal (C.M.C. e Junta de Freguesia de Pinheiro Grande).
---e) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira - Proteção Civil / Pessoal
(C.M.C. e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Chamusca) ----------------Usando da palavra João Saramago, CDU, clarificou este protocolo e demonstrou a
sua importância e a necessidade de reforço e de apoio nesta área.(ficheiros 195 e 196)-----Perguntou também o eleito Joel Marques, PS, qual a posição dos Senhores Presidente
da Câmara e Vereador Dr. Paulo Queimado perante o assunto, debatendo estes o
assunto, mencionando os passos dados pela Câmara Municipal e ressalvando algumas
das condicionantes alheias à autarquia. Acrescentando ainda o Dr. Paulo Queimado que
os Vereadores do Partido Socialista estão completamente solidários com os bombeiros
voluntários e que este é um assunto a ser estudado e terão decerto o apoio da Câmara
Municipal.(ficheiros 196 e 197)----------------------------------------------------------------------

---f) Protocolo de Colaboração Financeira - 1ª Adenda - Motoristas Práticos de
Transportes Fluviais / Barcas do Arripiado (C.M.C. e Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Chamusca) ---------------------------------------------------------------g) Protocolo Financeiro Apoio ao Funcionamento - Setor Operacional (C.M.C. e
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Chamusca)------------------------------Também nesta alínea o Senhor João Saramago, CDU, referiu que à semelhança do
que se reportou no ponto anterior às questões de proteção civil, neste menciona a
questão do sector operacional, desenrolando um pouco da história e demostrando as
suas dificuldades, recorda que a Associação de Bombeiros da Chamusca gostava de ver
realizados os objetivos de formação e garantia do serviço a prestar, tendo idealizado e
organizado com vista ao futuro o desenvolvimento dos seus serviços tendo para isso o
apoio fundamental da Câmara.(ficheiro 197)--------------------------------------------------------h) Protocolo de Utilização - Salão da Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Chamusca (C.M.C. e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Chamusca) --------------------------------------------------------------------------------------------i) Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2,3/S da Chamusca -Protocolo de
Utilização - Comunidade Extra- Escolar (C.M.C. e AVEJICC) ---------------------------------j) Campo Municipal de Futebol - Contrato de Gestão / ano 2012 (C.M.C. e União
Desportiva de Chamusca) ------------------------------------------------------------------------------l) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Loja nº 17 - Edifício Mercado
Municipal (C.M.C. e Chamusca Basket Clube) -----------------------------------------------------m) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Lojas nº 21 e 22 - Edifício
Mercado Municipal (C.M.C. e Associação Caçadores - Mirones da Natureza)-------------

---n) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização das instalações anexas ao
Jardim de Infância do Arripiado (C.M.C. e União Cultural e Desportiva Arripiadense U.C.D.A.) -------------------------------------------------------------------------------------------------o) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Escola da Caniceira (C.M.C.
e ADEPEC - Associação para Defesa do Património Etnográfico e Cultural de Vale de
Cavalos ) --------------------------------------------------------------------------------------------------p) Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização - Propriedade Rústica na
Parreira (C.M.C. e Associação 3P'S TEAM - Moto Clube) --------------------------------------Terminada a Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
inquiriu o público sobre possíveis intervenções, nada sucedendo.-------------------------------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.-----------------------------------________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

