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ACTA Nº 8/2012
--Ata da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia
vinte três de novembro de dois mil e doze. ---------------------------------------------------------Aos vinte três dias do mês de novembro de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos, realizou-se a Sessão Extraordinária, com a seguinte ORDEM DE
TRABALHOS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos / Informação----------------------------------------1. Ponto de Situação Financeira – Análise------------------------------------------------------2. Ponto de Situação da Saúde – Análise---------------------------------------------------------3.Ponto situação sobre Reorganização Administrativa Territorial Autárquica –
Análise----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos / Aprovação--------------------------------------4. Contabilidade: ------------------------------------------------------------------------------------a) Proposta de Empréstimo de curto prazo no valor de 189.945,00€ para o exercício
de 2013 – Análise Aprovação-------------------------------------------------------------------------b) Proposta de Alteração do classificador orgânico do Município – Análise e
Aprovação-----------------------------------------------------------------------------------------------c) Proposta de Lançamento de Derrama de 1,05 sobre o lucro tributável sujeito a IRS
para 2013 – Análise e Aprovação--------------------------------------------------------------------e) Proposta Imposto Municipal sobre Imóveis, para 2013, de taxas nos Prédios
Urbanos de 0,575% e de 0,3 nos Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI –
Análise e Aprovação-----------------------------------------------------------------------------------f) Proposta – Taxa Municipal dos Direitos de Passagem / Fixação em 0,25% para
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– Análise e Aprovação---------------------------------------------------------------------------------5. Pessoal – Regulamento de Organização dos Serviços Municipais – Análise e
Aprovação-----------------------------------------------------------------------------------------------6. Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks: ------------------------------------------a) Declaração – Aquisição de combustíveis rodoviários, gás propano a granel e
lubrificantes – Análise --------------------------------------------------------------------------------b) Lote 1- Aquisição de Combustíveis – Análise e Aprovação---------------------------------c) Lote 3 – Aquisição de Gás Propano a Granel – Análise e Aprovação--------------------d) Lote 4 – Aquisição de Lubrificantes – Análise e Aprovação-------------------------------e) Declaração – Aquisição de serviços de manutenção de campos de futebol com
relvado sintético – Análise----------------------------------------------------------------------------f) Aquisição de Serviços de Manutenção – Campos de Futebol com Relvado Sintético
– Análise e Aprovação---------------------------------------------------------------------------------7.DOUASU – Alteração ao artigo 20º do Regulamento do PDM da Chamusca –
Análise e Aprovação------------------------------------------------------------------------------------8.Protocolo de Cooperação entre o Município de Chamusca e CIMLT (Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo) no âmbito do Projeto Mais Lezíria – Análise e
Aprovação-----------------------------------------------------------------------------------------------9.Protocolo de transferência de ativos entre a CIMLT (Comunidade Intermunicipal
da Lezíria do Tejo) e o Município de Chamusca no âmbito do Projeto Ribatejo Digital
II – 1ª fase – Análise e Aprovação-------------------------------------------------------------------10. Proposta de Regulamento de Utilização da Frota Automóvel do Município da
Chamusca – Análise e Aprovação-----------------------------------------------------------------2
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--11.Informação – Regulamento Interno para Atribuição e Utilização de Telemóvel
para Uso Oficial – Análise e Aprovação------------------------------------------------------------12.Contrato de Comodato entre o Município de Chamusca e a Junta de Freguesia do
Pinheiro Grande – Cedência, pelo prazo de 5 anos, do imóvel, situado na Travessa do
Pereiro nº 4 no Pinheiro Grande, para instalação da Sede Administrativa da Freguesia –
Análise e Aprovação------------------------------------------------------------------------------------13.Contrato de Comodato entre o Município de Chamusca e a Junta de Freguesia do
Pinheiro Grande – Cedência, pelo prazo de 50 anos, de parcela de terreno com edifício,
situada no Largo Bernardino José Monteiro no Pinheiro Grande, destinado o edifício a
atividade comercial e a zona envolvente a jardim – Análise e Aprovação---------------------14.Contrato de Comodato entre o Município de Chamusca e a Junta de Freguesia da
Carregueira – Cedência, pelo prazo de 5 anos, de imóvel, situado na Rua 25 de Abril no
Arripiado, destinada, a cave, a atividades e atribuições da Freguesia de Carregueira e o
1º piso à casa Mortuária – Análise e Aprovação---------------------------------------------------15.Departamento de Administração Geral Serviço de Património – Desafetação do
Domínio Público Municipal – Rua José Marques Martinho em Ulme – Análise e
Aprovação-----------------------------------------------------------------------------------------------16. Lar de Idosos da Carregueira - Protocolo de Apoio Financeiro e Administrativo
entre Município de Chamusca e Centro de Apoio Social da Carregueira no valor de
510.271,42 (18,81% do valor global da candidatura), para efetivação e execução da
Candidatura ao QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) 2007/2013, Eixo
3– Análise e Aprovação---------------------------------------------------------------------------17. Lar de Idosos de Vale de Cavalos – Protocolo de Apoio Financeiro e
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Administrativo, entre Município de Chamusca e Aconchego – Centro de Apoio Social
no valor 474.470,23 (19,37% do valor global da candidatura), para efetivação e
execução da Candidatura ao QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional)
Eixo 3 – Análise e Aprovação------------------------------------------------------------------------18.Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira para a Área da Proteção
Civil com Associação Humanitária de Bombeiros da Chamusca – Pessoal / 2013 no
valor de 153.322,20€ – Análise e Aprovação-------------------------------------------------------19. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira para a Área da Proteção
Civil com Associação Humanitária de Bombeiros da Chamusca – Pessoal
(clarificação) no valor de 89.186,58€ – Análise e Aprovação---------------------------------------------------------------------Documentos / Ratificação---------------------------------------20.Proposta – Campo de Futebol Municipal: ---------------------------------------------------a) Contrato de Gestão / Ano 2013 – Análise e Ratificação------------------------------------b) Normas de Concessão de Autorização de Utilização pela Comunidade – Anexo I –
Análise e Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------c) Normas de Utilização de Instalações pela Comunidade – Anexo II – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------21.Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2,3/S da Chamusca: --------------------------a) Protocolo de Utilização pela Comunidade Extraescolar – Análise e Ratificação-------22.Educação: -----------------------------------------------------------------------------------------a) Protocolo de Colaboração com o AVEJICC – Cedência de Unidades de Pessoal a
título excecional para apoio a alunos com necessidades especiais – Análise e
Ratificação---------------------------------------------------------------------------------------------4
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--b) Protocolo de Colaboração com o AVEJICC – Verbas de apoio ao funcionamento
dos Jardins de Infância do Concelho, no valor de 186,62€ (46,65€/mensais) – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------c) Protocolo de Colaboração com o AVEJICC – Verbas de apoio ao funcionamento
das escolas básicas do 1º ciclo do Concelho, no valor de 279,94€ (69,98€/Mensais) –
Análise e Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------d) Protocolo de Colaboração com AVEJICC – Cedência de Equipamentos /
Desenvolvimento e qualidade no processo de ensino (Quadro interativo) – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------e) Protocolo de Colaboração com a Santa Casa da Misericórdia da Chamusca Programa de generalização do fornecimento das refeições aos participantes nas
atividades de tempos livres Verão/2012, no valor de 600€ (200/mensais) – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------f) Protocolo de Colaboração no âmbito da Educação com o Chamusca Basket Clube Transportes atividades de ocupação de tempos livres – Análise e Ratificação---------------g) Protocolo de Colaboração no âmbito da Educação com o Chamusca Basket Clube
Transportes Escolares– Atividades de Enriquecimento Curricular (Atividade Física e
Desportiva) – Análise e Ratificação------------------------------------------------------------------h) Protocolo de Colaboração no âmbito da Educação com a Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários da Chamusca - Transportes Escolares / Alunos do Jardim
de Infância e 1º Ciclo do Semideiro – Análise e Ratificação------------------------------------i) Protocolo de Colaboração no âmbito da Educação com Município de Constância
Transportes Escolares / Alunos residentes na Casta a frequentarem 1º ciclo no Centro
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Escolar de Santa Margarida – Análise e Ratificação---------------------------------------------j) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Comunicações /
Implementação de Internet nos jardins de Infância do Chouto e Pinheiro Grande /
valor 55,60€ – Análise e Ratificação----------------------------------------------------------------k) Adenda ao Protocolo de Colaboração Financeira – Empresa Inserção (Pessoal de
Apoio à Educação) com o Centro de Apoio Social de Ulme – CASULME – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------l) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Emprego Social (Pessoal
de Apoio ao Jardim de Infância) com o Centro de Acolhimento Social do Chouto–
Análise e Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------m) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Emprego Social (Pessoal
de Apoio à Escola 1º Ciclo) com o Centro de Acolhimento Social do Chouto – Análise e
Ratificação---------------------------------------------------------------------------------------------n) Protocolo de Utilização de Instalações – Atividade Física e Desportiva Jardim de
Infância e Escola Básica 1 do Chouto com Junta de Freguesia do Chouto – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------o) Protocolo de Utilização de Instalações – Atividade Física e Desportiva Jardim de
Infância e Escola Básica 1 da Parreira com Junta de Freguesia da Parreira – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------p) Protocolo de Utilização de Instalações – Atividade Física e Desportiva Jardim de
Infância e Escola Básica 1 do Pinheiro Grande com Sociedade de Instrução e Recreio
do Pinheiro Grande – Análise e Ratificação-------------------------------------------------------23.Educação / Propostas: ------------------------------------------------------------------------6
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--a) Apoio a extratos sociais desfavorecidos – Processo de Atribuição de Auxílios
Económicos / Manuais Escolares – Processo 01/2012 no valor de 2.625,88€ – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------b) Apoio a extratos sociais desfavorecidos – Processo de Atribuição de Auxílios
Económicos / Material Escolar – Processo 02/2012 no valor de 1.417,00€ – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------c) Apoio a extratos sociais desfavorecidos – Processo de Atribuição de Auxílios
Económicos / Manuais Escolares – Processo 03/2012 no valor de 128,10€ – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------d) Apoio a extratos sociais desfavorecidos – Processo de Atribuição de Auxílios
Económicos / Manuais Escolares – Processo 04/2012 no valor de 32,80€ – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------24.Protocolo de Utilização do Salão com Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Chamusca – Análise e Ratificação------------------------------------------------25.Desporto / Educação – Atividades Aquáticas/Normas e Regulamento – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------26. Desporto – Protocolo de Colaboração no âmbito da Ação Social – Atividade
Física e Desportiva / 3ª Idade com o Chamusca Basket Clube – Análise e Ratificação----27.Protocolo Financeiro de Apoio ao Funcionamento Corrente do Setor Operacional
da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Chamusca / 2013 no valor
de 57.000€ – Análise e Ratificação-------------------------------------------------------------------28.Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com Junta de Freguesia de
Carregueira – Manutenção de Espaço Verde da Carregueira no valor de 5.700€ –
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Análise e Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------29.Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com Junta de Freguesia
do Pinheiro Grande – Histórico de Cooperação / Despesas com unidades de pessoal no
valor de 20.565,84€ – Análise e Ratificação--------------------------------------------------------30.Protocolos de Colaboração e Cedência de Utilização: ------------------------------------a) Município de Chamusca e Junta de Freguesia da Carregueira – Propriedade do
Chastre – Análise e Ratificação----------------------------------------------------------------------b) Município de Chamusca e Junta de Freguesia da Carregueira – Centro
Comunitário Associativo da Carregueira – Análise e Ratificação------------------------------c) Município de Chamusca e Junta de Freguesia da Carregueira – Edifício do
Mercado da Carregueira – Análise e Ratificação-------------------------------------------------d) Município de Chamusca e Associação de Caçadores de Santo Eustáquio – Loja nº
16 no Edifício do Mercado Municipal – Análise e Ratificação---------------------------------31.Informação / Proposta – Banco Alimentar Contra a Fome – Santarém (Pedido de
apoio/Donativo no valor de 100€) – Análise e Ratificação--------------------------------------------------------------------------------PRESENÇAS-----------------------------------------------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registou-se a ausência de Anabela da Conceição
Gonçalves. ----------------------------------------------------------------------------------------------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças do Senhor Presidente da
Câmara Sérgio Carrinho, do Vice-presidente Francisco Matias e dos Vereadores
Joaquim José Garrido, Dr. Paulo Queimado, João Lourenço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
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--------------------------------------CORRESPONDÊNCIA-----------------------------------------Foram comunicadas verbalmente, pelo Senhor Presidente da Mesa, a ausência e
pedido de substituição da eleita Anabela Gonçalves, PS. -----------------------------------------------------------------------SUBSTITUIÇÃO DE ELEITOS-----------------------------------Assim, na sequência do referido pedido foi a eleita Anabela Gonçalves substituída por
José Soares, PS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUPORTE DIGITAL---------------------------------------------Uma vez que há suporte digital apenas se farão referência às intervenções realizadas
durante a presente Sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ATAS Nºs 6 e 7 /2012---------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou a Ata nº 6/2012, da Sessão Ordinária de vinte e
oito de setembro à discussão e nada ocorrendo foi a mesma colocada à votação e
Aprovada, por maioria de presenças, com três abstenções dos eleitos João Manuel
Cagarrinha, CDU, José João Brás Vicente, PS, e José Augusto Conceição Carrinho, PS,
não presentes na dita Sessão. De seguida foi colocada à votação a ata nº 7/2012, da
Sessão Extraordinária de dois de outubro, que foi Aprovada, por maioria de presenças,
com três abstenções, também por não terem estado presentes, de José João Brás Vicente,
PS, Ana Cristina Frazão Costa, CDU e José Soares, PS. (ficheiro 295) ----------------------Antes do início dos trabalhos, por ser considerado imperativo, foi feito um minuto de
silêncio em memória do jornalista desportivo Carlos Arsénio. -------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS------------------------------------------1. Ponto de Situação Financeira – Análise----------------------------------------------------9

--Concedida a palavra ao Senhor Vice-presidente, este explicou sucintamente o referido
ponto e colocou-se à disposição para eventuais questões. (ficheiro 295) ---------------------- O Eleito José Braz, CDU, comentou o assunto referindo nomeadamente, que apesar de
todas as dificuldades, é com alguma satisfação que verifica que o último trimestre foi
mais equilibrado, que houve amortização de divida e que o PAEL (Programa de Apoio à
Economia Local) está bem encaminhado. Perguntou, ainda, se há alguns dados sobre o
pagamento da dívida remanescente do Governo Central ao Município, respondendo o
Senhor Vice-presidente que a informação que dispõe é de que poderá ser paga ainda este
ano. (ficheiro 295) -------------------------------------------------------------------------------------2. Ponto de Situação da Saúde – Análise--------------------------------------------------------- O Senhor Vereador João Lourenço informou que tudo o que há sobre a matéria está
na documentação entregue e comentou o agravamento da situação. (ficheiro 295) ---------Usando, novamente da palavra o Eleito José Braz, CDU, demonstrou a enorme
preocupação de todos, reconhece as diligências feitas pelo Executivo e pela Assembleia
Municipal mas acha haver desorientação no rumo das políticas de saúde. (ficheiro 295) --3.Ponto situação sobre Reorganização Administrativa Territorial Autárquica –
Análise----------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre este assunto o Senhor Vice-presidente disse não ter nenhuma intervenção a fazer,
apenas a documentação transmite alguns dados que chegaram sobre a matéria. (ficheiro
295) ------------------------------------------------------------------------------------------------------Acrescentou o Senhor Presidente da Assembleia, que de momento só existe uma
proposta da Unidade Técnica de Reorganização Administrativa Territorial, que propõe à
Assembleia Municipal a fusão da freguesia do Pinheiro Grande com a freguesia da
10
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Chamusca e também a fusão da freguesia da Parreira com a freguesia do Chouto.
(ficheiro 295) -------------------------------------------------------------------------------------------Intervindo o Eleito José Braz, CDU, manifestou a preocupação existente em relação a
este problema, considerando que tanto a Assembleia Municipal como as Assembleias de
Freguesia tomaram uma posição, que não foi respeitada, com base numa lei de duvidosa
qualidade. (ficheiros 295 e 296). --------------------------------------------------------------------José João Vicente, PS, referiu que também o Partido Socialista tem a mesma
preocupação em relação a esta reorganização administrativa imposta ao concelho e
frisa que desde o início o seu partido votou sempre contra qualquer situação de fusão de
freguesias. (ficheiro 296) -----------------------------------------------------------------------------João Gabriel, CDU, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia do Chouto
apresentou o seguinte documento: -------------------------------------------------------------------“A proposta da Unidade Técnica para a reorganização Administrativa do Território,
foi feita á pressa - sem critérios, mas sim com interesses políticos. Esta lei não permitiu
auscultar as populações, ao ser implantada vai criar desigualdades entre
freguesias, umas com centenas de anos de construção de uma identidade, com raízes
históricas próprias e outras com pouca mais de duas décadas de história. ------------------Esta proposta a ir em frente vai desencadear uma "Guerra" desnecessária entre
órgãos autárquicos e entre populações, destruindo a identidade histórica, cultural e
social das comunidades locais. ----------------------------------------------------------------------A nível político nesta Assembleia verificou-se a preocupação dos partidos em seguir a
posição das Assembleias de Freguesia; é óbvio que nenhuma quis anunciar a sua
própria morte. ----------------------------------------------------------------------------------------11

--Transferindo assim para o Governo a decisão, este como é evidente decidiu com base
nos seus interesses políticos com a influência dos seus interlocutores PSD-CDS locais.
--A ausência de pronúncia da Assembleia Municipal neste processo deixou de perder
uma Freguesia para perder duas Freguesias, até poderia ser o Chouto, não sabemos
como seria a votação, ficaremos sempre com esta dúvida. -------------------------------------A falta de coragem política para estudar vários cenários, só tem uma leitura - votos a
todo custo , o não assumir responsabilidades sobre uma Lei que o Governo nos impôs,
até parece haver alguma satisfação por se perder duas freguesias em vez de uma só.-----Eu em sede própria coloquei a minha opinião, que não esta que a Assembleia tomou
por maioria / mas quem sou eu…….·. -------------------------------------------------------------A bancada do PSD-CDS fez uma proposta que, não passou de uma manobra para
tirar dividendos políticos, sabendo que a esquerda iria votar contra a Lei, jogou a
cartada do faz de conta - O mapa da reorganização Administrativa estava pensado para
que o PSD-CDS mantivessem as suas Freguesias e agregar uma á Chamusca, para
abrir caminho a quem está no limite dos mandatos. --------------------------------------------É completamento ridículo e um disparate do tamanho do mundo tentar acabar com
uma freguesia das mais velhinhas deste concelho, tudo isto em nome de um ministro,
em descrédito junto das populações que pretende a todo custo aniquilar a democracia e
riscar do mapa uma Freguesia sem qualquer critério, e que os seus correligionários
locais apoiam e manifestam a sua satisfação pela mapa apresentado. -----------------------Tudo isto tira-nos do sério, a tensão é enormíssima nas populações, os 600 anos de
história, com a maior área 205Km2, população dispersa pelas localidades e casais,
população idosa e com poucos recursos, a qual ficará mais longe dos tão apregoados
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serviços de proximidade, isto são tudo razões pelas quais julgamos ser de elementar
justiça a continuidade da nossa freguesia, até porque falta esclarecer a proposta
apresentada pela Unidade Técnica, a qual propõe agregação Chouto – Parreira e
depois na designação Parreira - Chouto, há aqui matéria que deve ser esclarecida.-------Por ultimo, penso que a Assembleia Municipal órgão máximo do concelho e Câmara
Municipal deveriam esclarecer a suas posições politicas á população, sobre esta
reorganização Administrativa.” (ficheiro 296) ---------------------------------------------------Esta intervenção gerou alguma controvérsia, esclarecimentos e discórdia com as
intervenções dos eleitos Rui Rufino, Coligação Mais e Melhor, Duarte Arsénio, Bloco de
Esquerda, Manuel Pedro Castelão, CDU, José Augusto Carrinho, PS, Francisco José
Velez, PS e João Manuel Cagarrinha, CDU. Dado o teor e discussão do assunto serem
muito extensos dão-se por inteiramente transcritos nesta ata para todos os efeitos,
encontrando-se disponíveis para consulta, no Gabinete da Assembleia Municipal, os
ficheiros áudio. (ficheiros 296 e 297) ---------------------------------------------------------------4. Contabilidade: ------------------------------------------------------------------------------------a) Proposta de Contratação de Empréstimo de curto prazo no valor de 189.945,00€
para o exercício de 2013 – Análise Aprovação----------------------------------------------------b) Proposta de Alteração do classificador orgânico do Município – Análise e
Aprovação-----------------------------------------------------------------------------------------------c) Proposta de Lançamento de Derrama de 1,05 sobre o lucro tributável sujeito a IRC
para 2013 – Análise e Aprovação--------------------------------------------------------------------d) Proposta de Participação Variável no IRS, para 2013, a manter nos 5% – Análise e
Aprovação---------------------------------------------------------------------------------------------13

--e) Proposta Imposto Municipal sobre Imóveis, para 2013, de taxas nos Prédios
Urbanos de 0,575% e de 0,3 nos Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI –
Análise e Aprovação---------------------------------------------------------------------------------f) Proposta – Taxa Municipal dos Direitos de Passagem / Fixação em 0,25% para
2013 – Análise e Aprovação---------------------------------------------------------------------------As alíneas supracitadas foram explicadas, no seu conjunto, pelo Senhor Presidente da
Câmara, que de imediato se colocou à disposição para eventuais questões. (ficheiro 298)
--Colocado o ponto quatro e respetivas alíneas, ocorreu: ---------------------------------------a) Proposta de Contratação de Empréstimo de curto prazo no valor de 189.945,00€
para o exercício de 2013 – Análise Aprovação----------------------------------------------------Colocada o alínea a) à discussão interferiu o Eleito José Braz, CDU, que após
expressar a sua preocupação sobre a difícil situação económica do país, fez a seguinte
declaração política: “ainda bem, ficamos satisfeitos que o executivo tenha tomado
estas posições, porque tem em conta as dificuldades que o senhor Presidente acabou de
dizer e bem haja por isso.” (ficheiro 298) ----------------------------------------------------------A referida alínea foi votada, assim: ---------------------------------------------------------------Após análise, foi o referido ponto colocado à votação, tendo sido Aprovada, por
unanimidade de presenças e em minuta para efeitos imediatos, a Proposta de
Contratação de Empréstimo de Curto Prazo no valor de 189.945,00 Euros, para o
Exercício de 2013. (ficheiro 298) --------------------------------------------------------------------b) Proposta de Alteração do classificador orgânico do Município – Análise e
Aprovação-----------------------------------------------------------------------------------------------Por nada suceder, procedeu-se à sua votação deliberando a Assembleia Municipal,
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que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Analisada a Proposta e nada surgindo, foi a mesma colocada à votação e Aprovada a
Alteração do classificador Orgânico do Município, por unanimidade de presenças e em
minuta para efeitos imediatos. (ficheiro 298) ------------------------------------------------------c) Proposta de Lançamento de Derrama de 1,05 sobre o lucro tributável sujeito a IRC
para 2013 – Análise e Aprovação--------------------------------------------------------------------Presente a referida Proposta que após sua análise a Assembleia Municipal, por
unanimidade de presenças e em minuta para efeitos imediatos, Aprovou o Lançamento
de Derrama de 1,05 % sobre o lucro tributável sujeito a IRC para 2013. (ficheiro 298) --d) Proposta de Participação Variável no IRS, para 2013, a manter nos 5% – Análise e
Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------Presente a referida Proposta, que após sua análise, a Assembleia Municipal por
unanimidade de presenças e em minuta, para efeitos imediatos, Aprovou manter nos 5%
a Participação Variável de IRS para 2013. (ficheiro 298) --------------------------------------e) Proposta Imposto Municipal sobre Imóveis, para 2013, de taxas nos Prédios
Urbanos de 0,575% e de 0,3 nos Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI –
Análise e Aprovação------------------------------------------------------------------------------------Presente a referida Proposta, que após sua análise, a Assembleia Municipal por
unanimidade de presenças e em minuta, para efeitos imediatos, Aprovou o Imposto
Municipal sobre Imóveis, para 2013, de taxas nos Prédios Urbanos de 0,575% e de 0,3
nos Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI. (ficheiro 298) --------------------------f) Proposta – Taxa Municipal dos Direitos de Passagem / Fixação em 0,25% para
2013 – Análise e Aprovação-------------------------------------------------------------------------15

--Presente a referida Proposta, que após sua análise, a Assembleia Municipal deliberou,
por unanimidade de presenças e em minuta para efeitos imediatos, Aprovar a Taxa
Municipal dos Direitos de Passagem / Fixação em 0,25% para 2013. (ficheiro 298) ------5. Pessoal – Regulamento de Organização dos Serviços Municipais – Análise e
Aprovação-----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-presidente comentou a dita matéria e nada surgindo a Assembleia
Municipal decidiu, que: -------------------------------------------------------------------------------Presente o referido Regulamento e respetivo organograma, documentação que por
muito extensa se dá por inteiramente transcrita nesta ata para os devidos efeitos, a
Assembleia Municipal analisou e deliberou, por unanimidade de presenças e em minuta,
para efeitos imediatos, Aprovar o Regulamento de Organização dos Serviços
Municipais e respetivo Organograma. (ficheiro 298) --------------------------------------------6. Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks: ------------------------------------------a) Declaração – Aquisição de combustíveis rodoviários, gás propano a granel e
lubrificantes – Análise --------------------------------------------------------------------------------b) Lote 1 – Aquisição de Combustíveis – Análise e Aprovação-------------------------------c) Lote 3 – Aquisição de Gás Propano a Granel – Análise e Aprovação--------------------d) Lote 4 – Aquisição de Lubrificantes – Análise e Aprovação-------------------------------e) Declaração – Aquisição de serviços de manutenção de campos de futebol com
relvado sintético – Análise----------------------------------------------------------------------------f) Aquisição de Serviços de Manutenção – Campos de Futebol com Relvado Sintético
– Análise e Aprovação--------------------------------------------------------------------------------
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--Também este ponto seis, e respetivas alíneas, foi comentado na sua totalidade pelo
Senhor Vice-presidente e nada surgindo foram colocadas à votação, assim: -----------------6 – Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks – Aquisição de Combustíveis
Rodoviários, Gás Propano a Granel e Lubrificantes-------------------------------------------b) Lote 1 – Aquisição de combustíveis rodoviários através de cartão eletrónico de
abastecimento, designadamente gasolina, gasóleo e gás de petróleo liquefeito (GLP)
Auto – Análise e Aprovação. ----------------------------------------------------------------------Presente a informação, da supradita secção, ADF-09/2012, de 07.11.2012, documento
que por muito extenso se dá por inteiramente transcrito nesta ata para todos os efeitos,
deliberou a Assembleia Municipal Aprovar e Autorizar, por unanimidade de presenças,
e em minuta para efeitos imediatos, ao abrigo da alínea c), do nº 1, do artigo 6º da Lei nº
8/2012, de 21 de fevereiro - Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA),
a favorável assunção do compromisso plurianual por três anos com uma estimativa de €
154.192,32 (cento e cinquenta e quatro mil cento e noventa e dois euros e trinta e dois
cêntimos) por ano para a referida aquisição.(ficheiro 298) -------------------------------------6 – Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks – Aquisição de Combustíveis
Rodoviários, Gás Propano a Granel e Lubrificantes---------------------------------------------c) Lote 3 – Aquisição de gás propano e a granel – Análise e Aprovação. ------------------Presente a informação, da mencionada secção, ADF-07/2012, de 07.11.2012,
documento que por muito extenso se dá por inteiramente transcrito nesta ata para todos
os efeitos, deliberou a Assembleia Municipal Aprovar e Autorizar, por unanimidade de
presenças, e em minuta para efeitos imediatos, ao abrigo da alínea c), do nº 1, do artigo
6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em
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Atraso (LCPA), a favorável assunção do compromisso plurianual por três anos com uma
estimativa de € 52.936,00 (cinquenta e dois mil novecentos e trinta e seis euros) por ano
para a referida aquisição. (ficheiro 298) -----------------------------------------------------------6 – Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks – Aquisição de Combustíveis
Rodoviários, Gás Propano a Granel e Lubrificantes--------------------------------------------d) Lote 4 – Aquisição de Lubrificantes – Análise e Aprovação. ------------------------------Presente a informação, da mencionada secção, ADF-10/2012, de 07.11.2012,
documento que por muito extenso se dá por inteiramente transcrito nesta ata para todos
os efeitos, deliberou a Assembleia Municipal Aprovar e Autorizar, por unanimidade de
presenças, e em minuta para efeitos imediatos, ao abrigo da alínea c), do nº 1, do artigo
6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em
Atraso (LCPA), a favorável assunção do compromisso plurianual por três anos com uma
estimativa de € 5.135,74 (cinco mil cento e trinta e cinco euros e setenta e quatro
cêntimos) por ano para a dita aquisição. (ficheiro 298) -----------------------------------------6 – Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks: -----------------------------------------f) Aquisição de Serviços de Manutenção – Campos de Futebol com Relvado Sintético
– Análise e Aprovação---------------------------------------------------------------------------------Presente a informação, da citada secção, ADF-12/2012, de 16.11.2012, documento que
por muito extenso se dá por inteiramente transcrito nesta ata para todos os efeitos,
deliberou a Assembleia Municipal Aprovar e Autorizar, por unanimidade de presenças,
e em minuta para efeitos imediatos, ao abrigo da alínea c), do nº 1, do artigo 6º da Lei nº
8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso
(LCPA), a favorável assunção do compromisso plurianual por dois anos com uma
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estimativa de € 3.890,00 (três mil oitocentos e noventa euros) por ano (não incluindo o
Imposto sobre Valor Acrescentado) para a descrita aquisição. (ficheiros 298 e 299) -------"7.DOUASU (Departamento Obras, Urbanismo, Ambiente e Serviços Urbanos):
Proposta de Alteração ao artigo 20º do Regulamento do PDM da Chamusca – Análise e
Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------Com base na documentação o Senhor Presidente da Câmara explicou esta alteração e
nada surgindo passou-se à sua votação: -----------------------------------------------------------Presente Informação Técnica nº 211/MF, de 26.10.2012, documento que por muito
extenso se dá por inteiramente transcrito nesta ata para todos os efeitos, a Assembleia
Municipal analisou o assunto e deliberou, por unanimidade de presenças: ------------------De acordo com o nº 1 do artigo 79º, do RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial, Aprovar a proposta final de Alteração ao artigo 20º (espaços
industriais) do Regulamento do PDM – Plano Diretor Municipal de Chamusca. (ficheiro
299) ------------------------------------------------------------------------------------------------------8.Protocolo de Cooperação entre o Município de Chamusca e CIMLT (Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo) no âmbito do Projeto Mais Lezíria – Análise e
Aprovação-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi o supracitado protocolo explicado pelo Senhor Vice-presidente e nada ocorrendo a
Assembleia Municipal deliberou: --------------------------------------------------------------------Aprovar por unanimidade de presenças e em minuta para efeitos imediatos o referido
Protocolo. (ficheiro 299) -------------------------------------------------------------------------------9.Protocolo de transferência de ativos entre a CIMLT (Comunidade Intermunicipal
da Lezíria do Tejo) e o Município de Chamusca no âmbito do Projeto Ribatejo Digital
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II – 1ª fase – Análise e Aprovação-------------------------------------------------------------------Também este ponto foi comentado pelo Senhor Vice-presidente, nada surgindo
procedeu-se à sua votação: ---------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade de presenças e em minuta, para
efeitos imediatos, Aprovar o mencionado protocolo. (ficheiro 299) ----------------------------10. Proposta de Regulamento de Utilização da Frota Automóvel do Município da
Chamusca – Análise e Aprovação-------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-presidente explicou tratar-se de uma das medidas tomadas, tendo em
conta a racionalização dos serviços e de acordo com a execução PAEL (Plano Apoio à
Economia Local) não havendo intervenções procedeu-se de imediato à votação: -----------Deliberou esta Assembleia Municipal Aprovar, por unanimidade de presenças e em
minuta, para efeitos imediatos, a referida Proposta de Regulamento de Utilização da
Frota Automóvel do Município da Chamusca. -----------------------------------------------------11.Informação – Regulamento Interno para Atribuição e Utilização de Telemóvel
para Uso Oficial – Análise e Aprovação------------------------------------------------------------Referiu o Senhor Vice-presidente tratar-se de uma situação igual à anterior e
igualmente nada surgindo, resultou de seguida a sua votação, pelo que: ---------------------Deliberou esta Assembleia Municipal Aprovar, por unanimidade de presenças e em
minuta, para efeitos imediatos, o Regulamento Interno para Atribuição e Utilização de
Telemóvel para Uso Oficial. -------------------------------------------------------------------------12.Contrato de Comodato entre o Município de Chamusca e a Junta de Freguesia do
Pinheiro Grande – Cedência, pelo prazo de 5 anos, do imóvel, situado na Travessa do
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Pereiro nº 4 no Pinheiro Grande, para instalação da Sede Administrativa da Freguesia –
Análise e Aprovação------------------------------------------------------------------------------------Usando novamente da palavra o Senhor Vice-presidente comentou este contrato e nada
advindo foi posto à votação, tendo sido Aprovado, por unanimidade de presenças. ---------13.Contrato de Comodato entre o Município de Chamusca e a Junta de Freguesia do
Pinheiro Grande – Cedência, pelo prazo de 50 anos, de parcela de terreno com edifício,
situada no Largo Bernardino José Monteiro no Pinheiro Grande, destinado o edifício a
atividade comercial e a zona envolvente a jardim – Análise e Aprovação---------------------À semelhança do anterior o Senhor Vice-presidente explicou o seu fim, não havendo
intervenções, proveio a sua votação originando a sua Aprovação, por unanimidade de
presenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------14.Contrato de Comodato entre o Município de Chamusca e a Junta de Freguesia da
Carregueira – Cedência, pelo prazo de 5 anos, de imóvel, situado na Rua 25 de Abril no
Arripiado, destinada, a cave a atividades e atribuições da Freguesia de Carregueira e o
1º piso à casa Mortuária – Análise e Aprovação--------------------------------------------------Comentado este contrato, pelo Senhor Vice-presidente, e nada surgindo foi o mesmo
votado e Aprovado, por unanimidade de presenças. ----------------------------------------------15.Departamento de Administração Geral Serviço de Património – Desafetação do
Domínio Público Municipal – Rua José Marques Martinho em Ulme – Análise
Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara referiu o teor desta desafetação, perguntando o Eleito
António Gaudêncio, PS, uma vez que no local existem duas áreas, a qual delas se refere,
e se o outro confinante foi consultado sobre o seu eventual interesse no espaço.-----------21

-- Respondendo o Senhor Presidente que dos dois espaços existentes, um deles não tem
qualquer uso, é um espaço público que não está posto em causa, quanto à área a
desafetar, uma ponta dum lote, terá que inicialmente passar a património privado,
decidindo depois a Câmara se fará alguma consulta para o vender. Consulta que nesta
fase não faria sentido. ---------------------------------------------------------------------------------Nada mais surgindo o ponto foi colocado à votação e Aprovado por unanimidade de
presenças. (ficheiro 299) ------------------------------------------------------------------------------Dado o teor dos dois pontos seguintes serem idênticos o Senhor Vice-presidente
explicou-os em simultâneo, sublinhando serem meras candidaturas, a executar dentro do
prazo, para as quais não existe certezas de financiamento, devido à concorrência de
outros projetos e haver um limite de plafom. ------------------------------------------------------Assim e nada surgindo foi o ponto colocado à votação e Aprovado, por unanimidade de
presenças. (ficheiro 299) ------------------------------------------------------------------------------16. Lar de Idosos da Carregueira - Protocolo de Apoio Financeiro e Administrativo
entre Município de Chamusca e Centro de Apoio Social da Carregueira no valor de
510.271,42 (18,81% do valor global da candidatura), para efetivação e execução da
Candidatura ao QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) 2007/2013, Eixo
3– Análise e Aprovação-------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade de presenças, Aprovar este
protocolo. (ficheiro 299) ------------------------------------------------------------------------------17. Lar de Idosos de Vale de Cavalos – Protocolo de Apoio Financeiro e
Administrativo, entre Município de Chamusca e Aconchego - Centro de Apoio Social
no valor 474.470,23 (19,37% do valor global da candidatura) , para efetivação e
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execução da Candidatura ao QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional)
Eixo 3 – Análise e Aprovação------------------------------------------------------------------------Tal como o antecedente, também, este protocolo foi Aprovado, por unanimidade de
presenças. (ficheiro 299) ------------------------------------------------------------------------------Sobre os protocolos abaixo mencionados, nos pontos dezoito e dezanove, o Senhor
Vice-presidente referiu os dois dizendo ser uma situação prevista no enquadramento do
PAEL e ser este o valor para a área da proteção civil. (ficheiro 300) -------------------------Intervindo o Eleito José Braz, CDU, realçou e mostrou regozijo pela colaboração e
apoio da Autarquia às diversas associações do concelho, nomeadamente a esta que tem
realizado, ao longo de anos, um trabalho extremamente importante e meritório, mesmo
enfrentando presentemente as enormes dificuldades que o país atravessa. (ficheiro 300) --18.Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira para a Área da Proteção
Civil com Associação Humanitária de Bombeiros da Chamusca – Pessoal / 2013 no
valor de 153.322,20€ – Análise e Aprovação-------------------------------------------------------Deliberou a Assembleia Municipal aprovar o referido protocolo por unanimidade de
presenças. (ficheiro 300) ---------------------------------------------------------------------------19. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira para a Área da
ProteçãoCivil com Associação Humanitária de Bombeiros da Chamusca/Pessoal
(clarificação) no valor de 89.186,58€ – Análise e Aprovação-----------------------------------Tal como anterior este protocolo foi votado e aprovado por unanimidade de presenças.
(ficheiro 300) -------------------------------------------------------------------------------------------De seguida o Senhor Vice-presidente, com a concordância da Assembleia Municipal,
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comentou os pontos de vinte a vinte e quatro e respetivas alíneas, referindo constar tudo
do PAEL e serem as segundas fases de 2013. (ficheiro 300) ------------------------------------Questionou o Senhor Presidente da Mesa se, relativamente ao ponto vinte e dois alínea
a), se a colaboração com o AVEJICC, através da cedência de unidades de pessoal, se
refere a pessoal qualificado, respondendo o Senhor Vice-presidente tratar-se de pessoal
auxiliar das escolas, sem formação específica para a área em causa, mas conhecedor do
assunto dado já fazer este tipo de acompanhamento à algum tempo. (ficheiro 300) ---------Interferindo a Eleita Aurelina Rufino, Coligação Mais e Melhor, pergunta se as
pessoas que vão acompanhar estas crianças são as mesmas que já o vinham fazendo ou
se são outras, respondendo o Senhor Vice Presidente que por enquanto são as mesmas
mas de futuro isso pode não acontecer. No entanto ressalva que quem tinha que dar
solução a este assunto era o Ministério da Educação. (ficheiro 300) --------------------------Usando da palavra o Eleito José Braz, CDU, a título de informação refere, que do
conhecimento que tem, o pessoal afeto a essa área faz um excelente e dedicado trabalho
e a criança está perfeitamente integrada. (ficheiro 300) ----------------------------------------Aurelina Rufino, Coligação Mais e Melhor, salienta talvez não se ter feito entender,
pois a sua preocupação era apenas que a afetividade dessa criança com a pessoa que a
vem acompanhado, dos anos anteriores, não fosse quebrada por alteração de pessoal.----Realça, valoriza e agradece que o nosso concelho se debruce e abrace essas questões
mesmo embora sabendo que não é competência sua. (ficheiro 300) ---------------------------Assim, sem mais interferências, foram os pontos abaixo mencionados (de vinte a trinta
e um e respetivas alíneas) votados: (ficheiros 300 e 301) ----------------------------------------20.Proposta – Campo de Futebol Municipal: ------------------------------------------------24
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--a) Contrato de Gestão / Ano 2013 – Ratificado por unanimidade de presenças. ----------b) Normas de Concessão de Autorização de Utilização pela Comunidade – Anexo I –
Ratificado por unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------c) Normas de Utilização de Instalações pela Comunidade – Anexo II – Ratificado por
unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------------------------21.Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2,3/S da Chamusca: --------------------------a) Protocolo de Utilização pela Comunidade Extraescolar – Ratificado por
unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------------------------22.Educação: -----------------------------------------------------------------------------------------a) Protocolo de Colaboração com o AVEJICC – Cedência de Unidades de Pessoal a
título excecional para apoio a alunos com necessidades especiais – Ratificado por
unanimidade de presenças ----------------------------------------------------------------------------b) Protocolo de Colaboração com o AVEJICC - Verbas de apoio ao funcionamento
dos Jardins de Infância do Concelho, no valor de 186,62€ (46,65€/mensais) –
Ratificado por unanimidade de presenças --------------------------------------------------------c) Protocolo de Colaboração com o AVEJICC – Verbas de apoio ao funcionamento
das escolas básicas do 1º ciclo do Concelho, no valor de 279,94€ (69,98€/Mensais) –
Ratificado por unanimidade de presenças ---------------------------------------------------------d) Protocolo de Colaboração com AVEJICC – Cedência de Equipamentos /
Desenvolvimento e qualidade no processo de ensino (Quadro interativo) – Ratificado
por unanimidade de presenças. ----------------------------------------------------------------------e) Protocolo de Colaboração com a Santa Casa da Misericórdia da Chamusca –
Programa de generalização do fornecimento das refeições aos participantes nas
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atividades de tempos livres Verão/2012, no valor de 600€ (200/mensais) – Ratificado,
por unanimidade de presenças. ----------------------------------------------------------------------Intervindo a eleita Aurelina Rufino, Coligação Mais e Melhor, questiona para que foi
efetivamente este protocolo e qual a sua razão, respondendo o Senhor Vereador João
Lourenço que de início não estava previsto este fornecimento de refeições por parte da
Câmara Municipal para este OTL. No entanto, este processo obrigou a que as refeições
fossem cobradas diretamente à Câmara e pagas pelos intervenientes na atividade, por
guia na tesouraria, pelo que houve a necessidade de fazer o citado protocolo. (ficheiro
301) ------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Protocolo de Colaboração no âmbito da Educação com o Chamusca Basket Clube
– Transportes atividades de ocupação de tempos livres – Ratificado por unanimidade de
presenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------g) Protocolo de Colaboração no âmbito da Educação com o Chamusca Basket Clube
– Transportes Escolares – Atividades de Enriquecimento Curricular (Atividade Física
e Desportiva) – Ratificado por unanimidade de presenças. -------------------------------------h) Protocolo de Colaboração no âmbito da Educação com a Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários da Chamusca – Transportes Escolares / Alunos do Jardimde-infância e 1º Ciclo do Semideiro – Ratificado por unanimidade de presenças. ----------i) Protocolo de Colaboração no âmbito da Educação com Município de Constância
Transportes Escolares / Alunos residentes na Casta a frequentarem 1º ciclo no Centro
Escolar de Santa Margarida – Ratificado por unanimidade de presenças. ------------------j) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Comunicações /
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Implementação de Internet nos jardins-de-infância do Chouto e Pinheiro Grande /
valor 55,60€ – Ratificado por unanimidade de presença. --------------------------------------k) Adenda ao Protocolo de Colaboração Financeira – Empresa Inserção (Pessoal de
Apoio à Educação) com o Centro de Apoio Social de Ulme – CASULME – Ratificado
por unanimidade de presenças. ----------------------------------------------------------------------l) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Emprego Social (Pessoal
de Apoio ao Jardim de Infância) com o Centro de Acolhimento Social do Chouto –
Ratificado por unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------m) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Emprego Social (Pessoal
de Apoio à Escola 1º Ciclo) com o Centro de Acolhimento Social do Chouto –
Ratificado por unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------n) Protocolo de Utilização de Instalações – Atividade Física e Desportiva Jardim-deinfância e Escola Básica 1 do Chouto com Junta de Freguesia do Chouto – Ratificado
por unanimidade de presenças. ----------------------------------------------------------------------o) Protocolo de Utilização de Instalações – Atividade Física e Desportiva Jardim de
Infância e Escola Básica 1 da Parreira com Junta de Freguesia da Parreira –
Ratificado por unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------p) Protocolo de Utilização de Instalações – Atividade Física e Desportiva Jardim-deinfância e Escola Básica 1 do Pinheiro Grande com Sociedade de Instrução e Recreio
do Pinheiro Grande – Ratificado por unanimidade de presenças. -----------------------------23.Educação / Propostas: --------------------------------------------------------------------------a) Apoio a extratos sociais desfavorecidos – Processo de Atribuição de Auxílio
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Económicos / Manuais Escolares – Processo 01/2012 no valor de 2.625,88€ –
Ratificado por unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------b) Apoio a extratos sociais desfavorecidos – Processo de Atribuição de Auxílios
Económicos / Material Escolar – Processo 02/2012 no valor de 1.417,00€ – Ratificado
por unanimidade de presenças. ----------------------------------------------------------------------c) Apoio a extratos sociais desfavorecidos – Processo de Atribuição de Auxílios
Económicos / Manuais Escolares – Processo 03/2012 no valor de 128,10€ – Ratificado
por unanimidade de presenças. ----------------------------------------------------------------------d) Apoio a extratos sociais desfavorecidos – Processo de Atribuição de Auxílios
Económicos / Manuais Escolares – Processo 04/2012 no valor de 32,80€ – Ratificado
por unanimidade de presenças. ----------------------------------------------------------------------24.Protocolo de Utilização do Salão com Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Chamusca – Ratificado por unanimidade de presenças. ---------------------25.Desporto / Educação – Atividades Aquáticas/Normas e Regulamento – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------26.Desporto – Protocolo de Colaboração no âmbito da Ação Social – Atividade Física
e Desportiva / 3ª Idade com o Chamusca Basket Clube – Ratificado por unanimidade de
presenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------27.Protocolo Financeiro de Apoio ao Funcionamento Corrente do Setor Operacional
da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Chamusca / 2013 no valor
de 57.000€ – Ratificado por unanimidade de presenças. ----------------------------------------28.Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com Junta de Freguesia de
Carregueira – Manutenção de Espaço Verde da Carregueira no valor de 5.700€ –
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Ratificado por unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------29.Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com Junta de Freguesia
do Pinheiro Grande – Histórico de Cooperação / Despesas com unidades de pessoal no
valor de 20.565,84€ – Ratificado por unanimidade de presenças. -----------------------------30.Protocolos de Colaboração e Cedência de Utilização: ------------------------------------a) Município de Chamusca e Junta de Freguesia da Carregueira – Propriedade do
Chastre – Ratificado por unanimidade de presenças. --------------------------------------------b) Município de Chamusca e Junta de Freguesia da Carregueira – Centro
Comunitário Associativo da Carregueira – Ratificado por unanimidade de presenças. ---c) Município de Chamusca e Junta de Freguesia da Carregueira – Edifício do
Mercado da Carregueira – Ratificado por unanimidade de presenças. -----------------------d) Município de Chamusca e Associação de Caçadores de Santo Eustáquio – Loja nº
16 no Edifício do Mercado Municipal – Ratificado por unanimidade de presenças. -------31.Informação / Proposta – Banco Alimentar Contra a Fome – Santarém (Pedido de
apoio/Donativo no valor de 100€) – Ratificado por unanimidade de presenças. ------------Os documentos de suporte da presente Sessão e os ficheiros áudio, como usual, ficam
arquivados para eventuais consultas no gabinete da Assembleia Municipal. (ficheiros
298 a 301) -----------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais ocorrendo, deu-se por encerrada a Sessão Extraordinária desta Assembleia
Municipal, da qual se lavrou a presente Ata que, conjuntamente com o Senhor Presidente
da Mesa, passo a assinar. ---------------------------------------------------------------------------_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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