(S: 27.12.2012)

ACTA Nº 9/2016
--Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia vinte sete
de dezembro de dois mil e doze na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Chamusca. ------Aos vinte sete dias, do mês de dezembro de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, realizou-se a Sessão Ordinária, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS: ---------------------------------------------Documentos / Informação -----------------------------------------1. Relatórios de atividades do Executivo Municipal Relativos aos Meses de Outubro a
Dezembro – Apreciação. ----------------------------------------------------------------------------------2. Ponto de Situação da Câmara Municipal – Apreciação ----------------------------------------3. Ponto de Situação da Saúde no Concelho – Apreciação -----------------------------------------------------------------------------Documentos / Aprovação -------------------------------------4. Contabilidade – Documentos Previsionais para 3013 (Proposta de Objetivos,
Orçamento, Grandes Opções do Plano do ano de 2013, Plano Plurianual de Investimentos
do Ano de 2013, Atividades mais relevantes do Ano 2013 e Mapa de Pessoal) – Análise e
Aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------------5. LT, Sociedade de Reabilitação Urbana, EM – Minuta de Contrato de aquisição de
Serviços e Aprovação da Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbanas (ARU 1, ARU 2 e
ARU 3) e Respectivos Benefícios Fiscais – Análise e Aprovação. ---------------------------------

--6. AR – Águas do Ribatejo, EM – Alteração aos Estatutos e Contrato de Gestão –
Análise e Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------7. AR – Águas do Ribatejo, EM – Proposta de Tarifário para 2013 – Análise e Aprovação.1

--8.Proposta de Regulamento dos Períodos de Abertura e Encerramento dos
Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de
Chamusca – Análise e Aprovação. ----------------------------------------------------------------------9.Proposta de Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do Município de
Chamusca – Análise e Aprovação. ----------------------------------------------------------------------10.Proposta de Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo no Município de
Chamusca – RACH (Registo das Associações do Concelho da Chamusca) – Análise e
Aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------------11.Proposta de Regulamento de Publicidade do Município de Chamusca – Análise e
Aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------------12.Serviço de Património – Alienação de Património / Terrenos (PAEL / 2013) – Análise
e Aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------13.Contrato de Comodato entre o Município de Chamusca e a Junta de Freguesia de Ulme
– Cedência, pelo prazo de cinco anos, do imóvel situado no Bairro D. Maria F. Vaz
Monteiro, Semideiro – Ulme, para desenvolvimento de atividades da Freguesia – Análise e
Aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos / Ratificação ------------------------------------------14. Ação Social – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio à
Atividade de Projeto JUNTANIMA / 2013 – Análise e Ratificação. -------------------------------15.Protocolo de Cedência de Equipamento (trator de marca Kubota), entre Município de
Chamusca e Junta de Freguesia de Chamusca – Análise e Ratificação. -------------------------16. Candidatura ao PRODER: Lar de Idosos da Parreira – Protocolo de Apoio

Financeiro, entre Município de Chamusca e Centro de Apoio Social da Parreira –
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--Nesta situação, vamos continuar a trabalhar com muitas dificuldades como nos
anos anteriores, mas tudo faremos para concretizar os nossos objetivos e cumprir os
compromissos assumidos. Este é o orçamento possível que nos permite continuar a
lutar com as dificuldades habituais para manter os trabalhos em cooperação com os
nossos parceiros Juntas de Freguesia, Associações e Empresas Locais, e com as
entidades públicas Ministério da Educação, da Saúde e da Segurança Social, nas
diferentes áreas da nossa comunidade onde estamos a intervir. ---------------------------Os eleitos da CDU (ficheiros 307 e 308) ------------------------------------------------------Nada mais surgindo foi o ponto colocado à votação e Aprovado, por unanimidade de
presenças em minuta para efeitos imediatos, assim: ------------------------------------------Após análise e discussão do assunto a Assembleia Municipal Aprovou, por
unanimidade de presenças, os Documentos Previsionais para 2013 (Proposta de
Objetivos, Orçamento, Grandes Opções do Plano do Ano de 2013, Plano Plurianual
de Investimentos do Ano 2013, Atividades mais Relevantes do Ano 2013 e Mapa de
Pessoal). ---------------------------------------------------------------------------------------------5. Ponto 5. LT, Sociedade de Reabilitação Urbana, EM – Minuta de Contrato de
Aquisição de Serviços e Aprovação da Delimitação das Áreas de Reabilitação
Urbanas (ARU 1, ARU 2 e ARU 3) e Respectivos Benefícios Fiscais – Análise e
Aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------Presente o Contrato de Aquisição de Serviços entre o Municipio de Chamusca e LT,
Sociedade de Reabilitação Urbana, EM o Senhor Vice-Presidente comentou-o, assim
como as referidas Delimitações das Áreas de Reabilitação Urbanas (ARU 1, ARU 2 e
ARU 3) e Respectivos Benefícios Fiscais, documentos que por muito extensos se dão
por inteiramente transcritos nesta acta para todos os efeitos. -----------------------------17

--A Assembleia Municipal analisou e Aprovou, por unanimidade de presenças e em
minuta para efeitos imediatos as referidas matérias. (ficheiro 308) -----------------------6.AR – Águas do Ribatejo, EM – Alteração aos Estatutos e Contrato de Gestão –
Análise e Aprovação. ------------------------------------------------------------------------------Esclareceu o Senhor Presidente da Câmara tratarem-se de alterações decorrentes da
nova legislação e do próprio conselho de administração e também da entrada do
Município de Torres Novas para a empresa. ---------------------------------------------------Assim e nada acrescendo o ponto foi votado e Aprovado por unanimidade de
presenças e em minuta para efeitos imediato, conforme: -------------------------------------Apresentada a Proposta de Alteração de Estatutos e de Contrato de Gestão a
Assembleia Municipal analisou e Aprovou, por unanimidade de presenças, os
documentos, que por muito extensos se dão por inteiramente transcritos nesta ata para
todos efeitos. (ficheiro 308) ----------------------------------------------------------------7.AR – Águas do Ribatejo, EM – Proposta de Tarifário para 2013 – Análise e
Aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------Referiu o Senhor Presidente da Câmara a obrigatoriedade desta aprovação por força
da legislação aplicável e de acordo com o Regulador, a proposta de aumento de 3.8%
no custo da água corresponde ao custo da inflação nesta área.----------------------------- Sendo o que já estava previsto no caderno da empresa, deste modo não haverá
aumento e manter-se-á a situação atual.--------------------------------------------------------Nada surgindo o ponto foi votado e Aprovado, por unanimidade de presenças. -------Pedindo autorização o Senhor Vice-Presidente fez um breve comentário aos pontos
de 8 a 1, dizendo tratarem-se de alterações que já cumpriram todas as formalidades,
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