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ACTA Nº 1/2013
--Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia vinte
oito de fevereiro de dois mil e treze, Salão da Sociedade de Instrução e Recreio de
Pinheiro Grande, na Freguesia do Pinheiro Grande. -------------------------------------------Aos vinte oito dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, 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 Janeiro e
Fevereiro – Apreciação. ------------------------------------------------------------------------------2.Ponto de Situação da Câmara Municipal – Apreciação-----------------------------------------------------------------------Documentos / Aprovação----------------------------------------3. Proposta de Aprovação da Estrutura Preliminar de Desenvolvimento Económico
para o Futuro Plano Estratégico – Análise e Aprovação. ---------------------------------------4. Proposta de Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município – Análise e
Aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos / Ratificação---------------------------------------5. Educação: -----------------------------------------------------------------------------------------a) Protocolo de Utilização de Instalações para Atividade Física e Desportiva (janeiro
a julho de 2013) – Município de Chamusca e Sociedade Instrução e Recreio do Pinheiro
Grande – Análise e Ratificação-----------------------------------------------------------------------b) Protocolo de Utilização de Instalações para Atividade Física e Desportiva (Janeiro
a julho de 2013) – Município de Chamusca e Junta de Freguesia da Parreira – Análise e
Ratificação. -------------------------------------------------------------------------------------------1

--c) Protocolo de Utilização de Instalações para Atividade Física e Desportiva (janeiro
a julho de 2013) – Município de Chamusca e Junta de Freguesia do Chouto – Análise e
Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------------------d) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Emprego Social/Centro
de Acolhimento do Chouto (janeiro a julho de 2013) – Pessoal de Apoio à Educação /
Jardim de Infância do Chouto – Análise e Ratificação--------------------------------------------e) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Emprego Social/Centro
de Acolhimento do Chouto (janeiro a julho de 2013) – Pessoal de Apoio à Educação /
Escola 1º Ciclo do Chouto – Análise e Ratificação------------------------------------------------f) Adenda ao Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Empresa de
Inserção / Centro de Apoio Social de Ulme – CASULME (janeiro a março de 2013) –
Pessoal de Apoio à Educação – Análise e Ratificação--------------------------------------------g) Protocolo de Colaboração – Transporte Escolares (janeiro a julho de 2013) –
Município de Chamusca e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Chamusca – Análise e Ratificação-------------------------------------------------------------------h) Protocolo de Colaboração – Transporte Escolares (janeiro a julho de 2013) –
Município de Chamusca e Associação Chamusca Basket Clube – Análise e Ratificação----i) Protocolo de Colaboração – Transporte Escolares (Setembro a Dezembro de 2013)
– Município de Chamusca e Associação Chamusca Basket Clube – Análise e Ratificação--j) Protocolo de Colaboração – Transporte Escolares (Janeiro a Julho de 2013) –
Município de Chamusca e Município de Constância – Análise e Ratificação-----------------6. Protocolo de Colaboração no âmbito da Ação Social – Atividade Física e
Desportiva – 3ª Idade (janeiro a julho de 2013) – Município de Chamusca e Associação
Chamusca Basket Clube – Análise e Ratificação-------------------------------------------------7. ACES Lezíria – Constituição do Conselho da Comunidade – Eleição de um
Representante do Município para Integrar o Referido Conselho------------------------------2
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--------------------------------------------PRESENÇAS-----------------------------------------------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registaram-se as ausências de João Manuel
Gaudêncio Cagarrinha e de João Marques Lino Saramago José João Vicente, PS e
Duarte Arsénio, BE, sendo que estes dois últimos não se fizeram substituir. ---------------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças do Presidente da Câmara
Municipal – Sérgio Morais da Conceição Carrinho, do Vice-presidente – Francisco
Matias e dos Vereadores: Dr. Paulo Queimado e João Lourenço. -----------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA-----------------------------------------Foram comunicadas verbalmente as ausências e pedidos de substituição dos eleitos
João Manuel Gaudêncio Cagarrinha, CDU e João Marques Lino Saramago, CDU. --------------------------------------SUBSTITUIÇÃO DE ELEITOS-----------------------------------Assim, na sequência dos referidos pedidos foram os eleitos substituídos: - João Manuel
Gaudêncio Cagarrinha por Maria Alice Pires e João Marques Lino Saramago por
António Manuel Úrsula Peixinho, CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------SUPORTE DIGITAL---------------------------------------------Uma vez que há suporte digital apenas se farão referência às intervenções realizadas
durante a presente Sessão da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------ATA Nº 9 /2012-------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou a Ata nº 9/2012, da Sessão Ordinária de 27 de
dezembro, à discussão e nada ocorrendo foi a mesma votada e Aprovada, por maioria de
presenças e duas abstenções dos eleitos Maria Alice Pires e António Manuel Úrsula
Peixinho, por não terem estado presentes na dita Sessão. (314) ---------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------3

--O Senhor Presidente da Assembleia consultou as bancadas sobre possíveis
intervenções ou apresentação de documentos, sendo que: ---------------------------------------José Augusto, PS, usando da palavra demonstrou o seu orgulho por esta Sessão estar a
decorrer na freguesia do Pinheiro Grande, facto que desde que é Presidente nunca tinha
sucedido. Evidenciou, ainda, a sua solidariedade e apoio total para com o Senhor
Presidente da Junta Freguesia Carregueira, pela forma inconveniente como foi
conduzido, pelas autoridades competentes, o processo da passagem, inadvertida, do
transporte de resíduos perigosos por dentro da localidade de Carregueira, no dia 15 de
fevereiro, uma vez que existe um percurso pré definido para estas situações. Manifestou,
também o seu apreço em ter presenciado o início da empresa SUCH, não tendo dúvidas
de que irá ser uma grande empresa. (314) ---------------------------------------------------------Usando da palavra, o eleito da CDU, José Braz, apresentou uma Declaração Política,
referindo que: ------------------------------------------------------------------------------------------- “Apresenta Declaração Política para lamentar a extinção desta freguesia, que tem
uma história muito longa, uma cultura e uma identidade própria e que manifestou
através dos seus órgãos autárquicos, os eleitos pela população, a sua vontade soberana
de não ser extinta. Será a última vez que estamos aqui reunidos, será também, este, o
último mandato que a junta de freguesia terá os seus próprios órgãos eleitos. Sabemos,
e a nossa posição foi essa desde sempre, que não é a extinção das freguesias a nível
nacional que tem um peso substancial nas contas públicas, é uma ninharia, uma gota
de água no oceano, já o manifestamos nesta assembleia, mas por estarmos aqui hoje
queremos manifestar essa posição. Que não seja entendido como demagogia, é a nossa
posição desde sempre, já de há muitos anos. As populações merecem ter os seus
representantes locais, é um serviço de proximidade seja no Pinheiro Grande, seja no
Norte, seja no Algarve. O papel dos presidentes das juntas de freguesia e do executivo
da junta de freguesia é um papel muito importante em diversas áreas, são os primeiros
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que ouvem os anseios das populações e nós queremos lamentar, a CDU lamenta, como
outras forças políticas também o lamentam, porque foi essa a vontade soberana das
assembleias de freguesia, que isto esteja a acontecer. Há tantas “gorduras” do estado
para cortar, há tantas PPP (parcerias público-privadas) para resolver, os poderosos
continuam impávidos e serenos e incólumes e são os mais fracos, os trabalhadores, os
pensionistas, até os órgãos locais, eleitos pelas populações que neste momento estão a
sofrer as medidas impostas pela Troika. Era deixar este lamento, mas temos que
acreditar no futuro e pensar que teremos que ter soluções para resolver esta situação.”
(ficheiro 314) -------------------------------------------------------------------------------------------No fim de expressar o seu regozijo por os trabalhos estarem a decorrer na freguesia do
Pinheiro Grande, esperando que não seja a última vez, independentemente da extinção
ou agregação da freguesia, Joel Marques, PS, relembrou que a Assembleia Municipal se
manifestou contra qualquer extinção de freguesias. No entanto considera importante
manter a descentralização dos trabalhos, pelo que não invalida que ali voltem a ser
feitos. Passou de seguida a expor a seguinte moção: (ficheiro 314) ---------------------------------------------------------------------------MOÇÃO------------------------------------------------“No passado dia 15 de fevereiro de 2013 foi efectuado o transporte de matérias
perigosas pela EN 118, pelo interior de várias localidades do concelho da Chamusca, e
em especial dentro da localidade da Carregueira com destino a um dos CIRVER' s
situado no Eco Parque do Relvão, transporte esse fortemente escoltado por um vasto
contingente da GNR, composto por quatro viaturas e cerca de 25 operacionais
armados. ------------------------------------------------------------------------------------------------Dada a característica e destino dos materiais transportados e existindo em todas as
entradas da localidade sinalização vertical a proibir a circulação dos mesmos, o
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Partido Socialista considera no mínimo estranho e irresponsável o percurso adoptado,
percurso esse que passou junto a uma escola primária, um jardim-de-infância e uma
extensão de saúde. -------------------------------------------------------------------------------------Desde há vários anos que esta assembleia municipal e a própria câmara municipal
têm vindo a falar sobre procedimentos que protejam as populações na passagem de
veículos pesados de transporte de resíduos. Infelizmente, constatamos que continuam a
circular veículos com resíduos dentro da localidade da Carregueira, nomeadamente
pela Rua do Relvão e Rua Nova e que para além da sinalização vertical, pouco mais foi
feito. Este é um assunto de segurança das pessoas e bens, não só da freguesia da
Carregueira, mas de todo o concelho da Chamusca. --------------------------------------------Verificamos que os condutores, por iniciativa própria ou por escolha do percurso
mais rápido, continuam a circular com resíduos dentro da localidade causando danos
nas vias de circulação, que não estão dimensionadas para este tipo e quantidade de
tráfego pesado, causando danos em canalizações e condutas de água, muros e
habitações, colocando em risco quem por ali passa e está, nomeadamente crianças no
seu percurso para a escola e idosos. ----------------------------------------------------------------Uma vez que existe um percurso pré-definido para este tipo de viaturas de transporte
de resíduos via estrada nacional 118 com entrada na zona norte do Eco-Parque do
Relvão e considerando os constrangimentos acima descritos, a Assembleia Municipal
reunida a 28 de fevereiro de 2013, para salvaguarda das populações, exige que sejam
tomadas todas as diligências pela Câmara Municipal, nomeadamente: --------------------- - a revisão do Regulamento de Transito do Concelho da Chamusca; --------------------- - reforço da sinalização nos acessos ao Eco-Parque do Relvão - sensibilização das
empresas no que diz respeito aos percursos de transporte de resíduos; ---------------------- - cooperação com as forças de segurança locais e territoriais; ----------------------------- - colocação de redutores de velocidade e dissuasores de circulação de pesados dentro
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da localidade da Carregueira; ----------------------------------------------------------------------- Pinheiro Grande, 28 de fevereiro de 2013-------------------------------------------------------Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal da Chamusca -----------------Intervindo José Braz, CDU, referiu que a sua bancada concorda com o teor da moção,
as preocupações apresentadas são as mesmas da Assembleia Municipal e do Município,
no entanto, dado a excelente cooperação destes órgãos considera a palavra “exige”
demasiado forte, para cooperação e trabalho conjunto que tem sido desenvolvido, seria
talvez, no seu entender, mais correto “recomenda”. Assim através desta moção
recomendava-se, ao executivo, que continuasse a acompanhar com preocupação este
assunto no sentido de sensibilizar quer as empresas de transportes, as quer empresas do
eco parque. (ficheiro 314). ---------------------------------------------------------------------------- Depreende, então, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que a proposta do
eleito José Braz é que se substitua, na Moção, a palavra “exige” por “recomenda”,
assunto que será debatido após a próxima intervenção. ----------------------------------------- Assim, cedida a palavra e na sequência da intervenção do eleito José Augusto
Carrinho, o eleito do PS, António Manuel Gaudêncio fez questão de expressar
publicamente a sua solidariedade para com o Presidente da Junta de Freguesia da
Carregueira, Joel Marques, e o seu repúdio contra o procedimento das forças de
intervenção. Depreende que seria salutar esta Assembleia Municipal questionar o
ministério da tutela sobre o que se passou e essencialmente questionar o comando geral
das forças presentes, pois cogita que este comando deveria pedir desculpas públicas ao
Presidente da Junta de Freguesia da Carregueira. (ficheiro 314) ------------------------------Nada mais surgindo o Senhor Presidente da Assembleia indaga o eleito Joel Marques
sobre a sugestão do eleito José Braz, considerando este que “solicita” será mais
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adequado, assim na supramencionada moção no quinto parágrafo, quarta linha onde se
lê “…populações, exige que sejam…” passar-se-á a ler “…populações, solicita que
sejam…” Propõe o Senhor Presidente da Assembleia, que se remeta, para
conhecimento, cópia da moção ao comando geral da GNR. (ficheiro 315) -------------------Nada mais ocorrendo a moção foi votada e Aprovada, por unanimidade de presenças,
com a referida retificação, assim como a proposta do envio de cópia ao comando geral
da GNR. (ficheiro 315) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS--------------------------------------1.Relatórios de Atividades do Executivo Municipal Relativos aos Meses de Janeiro e
Fevereiro – Apreciação. ------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara mencionou, apenas, que os relatórios relatam toda
informação disponível até ao momento e colocou-se, de imediato à disposição, assim
como o restante executivo, para eventuais questões. (ficheiro 315) ----------------------------José Braz, CDU, usou da palavra para realçar o trabalho que a Autarquia, apesar das
enormes dificuldades, tem desenvolvido. Distinguiu o trabalho de proximidade, que exige
muito esforço e empenho, mas que tem vindo a proporcionar melhor qualidade de vida
às populações, lamentando, apenas, a falta de empregos. (ficheiro 315) ----------------------2.Ponto de Situação da Câmara Municipal – Apreciação------------------------------------- O Senhor Vice-presidente explicou a matéria, salientando os aspetos mais relevantes e
colocou-se à disposição para eventuais dúvidas. (ficheiro 315 e 316) ----------------------- Nada surgindo, passou de o Senhor Presidente da Assembleia Municipal a anunciar o
imediato ponto da Ordem de Trabalhos. (ficheiro 316) ------------------------------------------Durante a abordagem do assunto a eleita Ana Cristina da Costa Frazão, CDU,
ausentou-se, pelas vinte e duas horas e trinta e oito minutos, por motivos pessoais
inesperados. ------------------------------------------------------------------------------------------8
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-------------------------------------Documentos / Aprovação----------------------------------------3. Proposta de Aprovação da Estrutura Preliminar de Desenvolvimento Económico
para o Futuro Plano Estratégico – Análise e Aprovação. ---------------------------------------Dado o momento difícil que atravessamos e em que todas as autarquias estão
envolvidas na preparação do quadro de apoio comunitário 2014/2020, o Senhor
Presidente da Câmara Municipal explicou o assunto aprofundadamente e referiu que, à
semelhança de casos anteriores nomeadamente o Chamusca XXI, o executivo achou, por
unanimidade e com a participação de todos os Vereadores, necessário e importante
refletir sobre algumas questões e redigir um documento, obviamente não estático, mas
que demonstrasse o ponto de situação dos projetos em curso na área económica e
contatos estabelecidos com diversos promotores para consensualizar procedimentos que
permitam explorar todas a s possibilidades de concretização de projetos, que contribuam
decisivamente para o desenvolvimento do concelho, propiciando criação de postos de
trabalho, ocupação do território e reforcem a confiança no futuro. (ficheiros 316 a 318)
--Este documento gerou muita controvérsia, esclarecimentos e discórdia com as
intervenções, nomeadamente dos eleitos José Braz, CDU, Rui Rufino, Coligação Mais e
Melhor, José Augusto Carrinho, PS, Joel Marques, PS, Manuel Pedro Castelão, CDU,
Manuel Rodrigues António Coligação Mais e Melhor e Aurelina Rufino, Coligação Mais
e Melhor e dos Senhores Presidente e Vice-presidente da Câmara Municipal que
responderam e esclareceram a tudo o que foi solicitado. 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 318 a 321) ----------------------------------------------------------
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--Foi pedido e concedido um curto intervalo para discussão do assunto entre os
elementos das diversas bancadas. ------------------------------------------------------------------Retomados os trabalhos e finalizado o debate do assunto, o Senhor Presidente colocou
o ponto à votação, o qual foi Aprovado, por unanimidade de presenças. (ficheiro 322) –
--4. Proposta de Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município – Análise e
Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-presidente comentou sucintamente o novo regulamento e colocou-se à
disposição para eventuais questões. -----------------------------------------------------------------Nada ocorrendo foi a mencionada proposta colocada à votação e Aprovada, por
unanimidade de presenças. (ficheiro 322) ---------------------------------------------------------------------------------------------Documentos / Ratificação---------------------------------------5. Educação: -----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente, à semelhança de anteriores trabalhos, referiu que iria expor os
protocolos abaixo apresentados colocando-os diretamente à votação, só interrompendo
o procedimento a pedido dos eleitos, assim: (ficheiro 322) --------------------------------------a) Protocolo de Utilização de Instalações para Atividade Física e Desportiva (janeiro
a julho de 2013) – Município de Chamusca e Sociedade Instrução e Recreio do Pinheiro
Grande – Ratificado, por unanimidade de presenças. --------------------------------------------b) Protocolo de Utilização de Instalações para Atividade Física e Desportiva (janeiro
a julho de 2013) – Município de Chamusca e Junta de Freguesia da Parreira –
Ratificado, por unanimidade de presenças. --------------------------------------------------------c) Protocolo de Utilização de Instalações para Atividade Física e Desportiva (janeiro
a julho de 2013) – Município de Chamusca e Junta de Freguesia do Chouto –
Ratificado, por unanimidade de presenças. --------------------------------------------------------d) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Emprego Social/Centro
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de Acolhimento do Chouto (janeiro a julho de 2013) – Pessoal de Apoio à Educação /
Jardim-de-infância do Chouto – Ratificado, por unanimidade de presenças. -----------------e) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Emprego Social/Centro
de Acolhimento do Chouto (janeiro a julho de 2013) – Pessoal de Apoio à Educação /
Escola 1º Ciclo do Chouto – Ratificado, por unanimidade de presenças. ---------------------f) Adenda ao Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Empresa de
Inserção / Centro de Apoio Social de Ulme – CASULME (janeiro a março de 2013) –
Pessoal de Apoio à Educação – Ratificado, por unanimidade de presenças. -----------------g) Protocolo de Colaboração – Transporte Escolares (janeiro a julho de 2013)
Município de Chamusca e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Chamusca – Ratificado, por unanimidade de presenças. ----------------------------------------h) Protocolo de Colaboração – Transporte Escolares (janeiro a julho de 2013) –
Município de Chamusca e Associação Chamusca Basket Clube – Ratificado, por
unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------------------------i) Protocolo de Colaboração – Transporte Escolares (Setembro a Dezembro de 2013)
– Município de Chamusca e Associação Chamusca Basket Clube – Análise e Ratificação--j) Protocolo de Colaboração – Transporte Escolares (Janeiro a Julho de 2013) –
Município de Chamusca e Município de Constância – Ratificado, por unanimidade de
presenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Protocolo de Colaboração no âmbito da Ação Social – Atividade Física e
Desportiva – 3ª Idade (janeiro a julho de 2013) – Município de Chamusca e Associação
Chamusca Basket Clube – Ratificado, por unanimidade de presenças. ----------------------7. ACES Lezíria – Constituição do Conselho da Comunidade – Eleição de um
Representante do Município para Integrar o Referido Conselho------------------------------11

-- Por posposta do Senhor Presidente da Assembleia Municipal foi Deliberado, por
unanimidade de presenças, manter nas devidas funções o eleito votado, para esta área,
no início do mandato Dr. José Joaquim de Jesus Braz da bancada da CDU. (ficheiro
322) ------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada a Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
inquiriu o público sobre possíveis intervenções, apresentando-se: -----------------------------Pedindo a palavra o Senhor Luís Silva, residente nos Lamaceiros, Pinheiro Grande,
concordando em parte e focando o referido sobre a qualidade de vida naquela freguesia,
aproveitou para convidar o Senhor Presidente da Junta de Freguesia a visitar os
Lamaceiros, porque esta zona existe, podendo desse modo verificar a degradação
existente, quer a nível de acessos, quer a nível de iluminação pública. Solicitou, ainda,
um pouco de apoio para que os seus residentes não se sintam excluídos. (Ficheiro 322) ---Os documentos de suporte da presente Sessão bem como os ficheiros áudio, como
usual, ficam arquivados para eventuais consultas no gabinete da Assembleia Municipal.
(ficheiros314 a 322) -----------------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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