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ACTA Nº 5/2013
--Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia vinte
seis de junho de dois mil e treze. ---------------------------------------------------------------------Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas e
trinta cinco minutos, realizou-se a Sessão Ordinária, com a seguinte ORDEM DE
TRABALHOS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos / Informação---------------------------------------1. Relatórios de Atividades do Executivo Municipal Relativo aos Meses de Maio e
Junho – Apreciação.-----------------------------------------------------------------------------------2. Ponto de Situação da Câmara Municipal – Apreciação. ---------------------------------------------------------------------Documentos / Aprovação----------------------------------------3.Contabilidade: Documentos Previsionais 2013 / Revisão nº 1 – Análise e Aprovação.
--4. Recursos Humanos – Alteração ao Mapa de Pessoal de 2013 – Análise e
Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------5. Prestação de Serviço / Empresa Martins Pereira & Associados, SROC –
Contratação de Revisor Oficial de Contas (ROC) – Análise e Aprovação. -------------------6. Atividades de Enriquecimento Curricular – Ensino de Música nos Jardins de
Infância – 2013/2014 – Repartição de Despesa e Autorização Prévia – Análise e
Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------7. Atividades de Enriquecimento Curricular – Ensino de Música nas EB1 –
2013/2014 – Repartição de Despesa e Autorização Prévia – Análise e Aprovação. ---------8. Atividades de Enriquecimento Curricular – Ensino de Língua Inglesa nas EB1 –
2013/2014 – Repartição de Despesa e Autorização Prévia – Análise e Aprovação. -------1

--------------------------------------Documentos / Ratificação---------------------------------------9. Protocolo de Colaboração no Âmbito de Atividades de Ocupação de Tempos Livres
– 2013 – Cedência de Transportes, de Instalações e de duas Unidades de Pessoal /
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Chamusca – Análise e Ratificação. ----------10. Protocolo de Colaboração no Âmbito de Atividades de Ocupação de Tempos
Livres – 2013 – Cedência Viaturas / Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia
de Chamusca – Análise e Ratificação. --------------------------------------------------------------11. Protocolo de Colaboração no Âmbito de Atividades de Ocupação de Tempos
Livres – 2013 – Cedência de Transportes e de instalações (Biblioteca Pública
Municipal e Piscinas Municipais) / Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da
Carregueira – Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------12. Protocolo entre Município de Chamusca e Município de Almeirim – Transportes
Escolares / Aquisição de Passes Escolares – Análise e Ratificação. --------------------------13. Informação / Proposta – Transportes Escolares / Rodoviária do Tejo – Cartão –
Bilhética sem Contacto – Análise e Ratificação. --------------------------------------------------14. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Atribuição de Apoio
Financeiro (100€) – Caminhada “Um Pé de Cada Vez” – Município de Chamusca e
AVEJICC – Análise e Ratificação. ------------------------------------------------------------------15. Proposta de Subsídios às Associações do Concelho – Área do Desporto 2011 /
2012, Área da Cultura e Tradição 2011 – Análise e Ratificação. ------------------------------16. Adenda ao Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Área da
Proteção Civil / 2013 – Município de Chamusca e Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Chamusca – Análise e Ratificação. -------------------------------2
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--17. Protocolo de Cedência de Recursos Humanos – Contrato de Emprego Inserção
no Âmbito da Limpeza e Manutenção de Espaços Públicos e de Lazer – Município de
Chamusca e Junta de Freguesia do Pinheiro Grande – Análise e Ratificação. ---------------18. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio à Melhoria de
Vãos de Escada da Escola do 1º Ciclo de Carregueira – Município de Chamusca e Junta
de Freguesia de Carregueira – Análise e Ratificação. -------------------------------------------19. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio à Conclusão de
Trabalhos no Edifício “Os Unidos” – Município de Chamusca e Junta de Freguesia de
Carregueira – Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------20. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio à Recuperação da
“Mãe d’ Água” – Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Carregueira –
Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------21. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio à Recuperação do
Muro do Cemitério de Ulme – Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Ulme –
Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENÇAS------------------------------------------------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: composta por 22 (vinte e dois) elementos em
efetividade de funções sendo: 9 (nove) do PS – Partido Socialista; 7 (sete) da CDU –
Coligação Democrática Unitária PCP-PEV; 5 (cinco) do PPD/PSD – CDS-PP
Coligação Mais e Melhor e 1 (um) do Bloco de Esquerda -BE. Verificadas as presenças
e processadas as substituições legais e regimentais, registaram-se as ausências de José
João Brás Vicente substituído por Vânia Jacinto, PS, de José Augusto Faustino da
Conceição Carrinho substituído pelo seu substituto legal Rui Fernando Jesus Guedelha,
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PS, de João Manuel Gaudêncio Cagarrinha, CDU e de João Lino Marques Saramago,
CDU, que não se fizeram substituir. ---------------------------------------------------------------DA CÂMARA MUNICIPAL: composta por cinco elementos, sendo: 2 (dois) da CDU –
Coligação Democrática Unitária PCP-PEV, 2 (dois) do PS – Partido Socialista e 1 (um)
do PPD/PSD – CDS – PP – Coligação Mais e Melhor. Tendo comparecido todos. ---------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA-----------------------------------------Foi comunicada verbalmente a ausência e pedido de substituição do eleito José João
Brás Vicente e por escrito a de José Augusto Faustino da Conceição Carrinho e também
verbalmente comunicadas as ausências de João Manuel Gaudêncio Cagarrinha e João
Marques Lino Saramago que não se fizeram substituir.
-------------------------------------SUPORTE DIGITAL---------------------------------------------Uma vez que há suporte digital apenas se fará referência às intervenções realizadas
durante a presente Sessão da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------ATAS Nº 3 e 4 /2013-------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa apresentou a Ata nº 3/2013, da Sessão Solene do 25 de
Abril, à discussão e nada ocorrendo foi a mesma votada e Aprovada, por maioria de
presenças e quatro abstenções dos eleitos Manuel Pedro Castelão, CDU, Rui Fernando
Guedelha, PS, Paula Alexandra Malaquias, PS e Manuel Rodrigues António, Coligação
Mais e Melhor, que não estiveram presentes na dita Sessão. Colocada, de imediato, à
discussão a ata nº 4/2013, da Sessão Ordinária de 26 de abril e também nada ocorrendo,
foi a mesma votada e Aprovada, por maioria de presenças e duas abstenções, sendo
estas dos eleitos do PS Rui Fernando Guedelha e Paula Alexandra Malaquias que não
estiveram presentes na referida Sessão. (ficheiro339) ------------------------------------------4
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---------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-----------------------Usando da palavra a eleita Paula Alexandra Malaquias, PS, demonstrou satisfação
pela realização destes trabalhos na freguesia de Ulme, considerando que a
descentralização das sessões foi uma boa iniciativa, e uma forma mais próxima, de dar
conhecimento do que se passa às populações. (ficheiro 339) ----------------------------------- Concedida a palavra ao eleito Duarte Arsénio, BE, que começa por felicitar as
pessoas do Semideiro, que estão um bocado distantes da sede do Concelho, e que
merecem a vinda da Assembleia Municipal, para reunir aqui, tal como as outras também
merecem. Acrescentando de imediato: --------------------------------------------------------------“A minha intervenção, uma vez que estamos a chegar praticamente ao fim do nosso
mandato, que será de mais ou menos quatro anos, não chegará aos quatros anos e uma
vez que supostamente e pelo regimento iremos reunir só mais uma vez, nem sei se
estarei presente, por algum motivo poderei não estar, não queria perder a oportunidade
de deixar aqui algumas considerações e algum sentimento de deceção em relação ao
funcionamento de algumas coisas. Passo a discriminar: ---------------------------------------Choca-me e preocupa-me que questões que levantei e que foram aquelas em que mais
me foquei, as razões tem um pouco a ver com a minha origem, o sítio onde vivo, as
realidades que vivo, como sou o único eleito pelo Bloco de Esquerda é muito natural
que me foque mais na minha terra, embora a minha função e a de todos seja falar, seja
defender os interesses dos munícipes de todo o Concelho. Bem, como nós nem todos
conhecemos tudo, ou ninguém conhece tudo, eu foquei-me mais nos problemas que
nos afetam lá, preocupa-me que á cerca de um ano e por alguma pressão não só
minha, porque era uma coisa que já vinha sendo reivindicada há muito tempo, mas
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também minha tenha siso constituída uma Comissão de Acompanhamento para o Eco
Parque, que é necessário, não seria uma comissão de ataque ao Eco Parque mas de
fiscalização efetiva de que tanto necessita. Essa Comissão foi constituída, essa
comissão nunca funcionou, nunca me foram dadas explicações, as prometidas
explicações, para a alteração da sua composição, nomeadamente o meu afastamento.---Preocupa-me que eu tenha feito algumas perguntas ao Executivo ou através do
Executivo á cerca de algumas empresas, nomeadamente daquelas em que a Câmara é
parceira e principalmente naquela em que a Câmara tem uma quota maior, que é a
RESITEJO, que essas perguntas nunca tenham chegado, nem sequer nunca tenha
chegado uma não resposta, quer dizer que não podemos responder por a, b ou c, não
há razão para não responder mas poderia haver uma justificação dessas. ------------------Preocupa-me a situação do Lar de Idosos da Carregueira tem o nome de lar de idosos
da Carregueira mas terá caratér regional pelo menos teoricamente. Se alguma vez
funcionar preocupa-me ver aquelas paredes na situação em que estão, a degradaremse e preocupa-me não saber qual a saída para a situação, e que receio que a saída
daquilo seja um dia serem ruínas que vão para o chão, muito embora nós direção, e
neste momento eu estou a falar como deputado municipal mas antes que alguém me
pergunte também sou da direção, sou Presidente do Centro de Apoio Social também
posso pronunciar-me pelo conhecimento que tenho das coisas. Neste momento está a
haver uma parceria por boa vontade, que não nenhum favor que fazemos estamos lá
mesmo com essa função com espírito de missão, está a haver uma parceria com a
Câmara Municipal para avançarmos com uma fase, mas é apenas uma fase que se vai
prolongar, que nos vai endividar, endividar o Município e preocupa-me que dois terços
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ou três quartos do lar fiquem sem sabermos o que é que lhe vai acontecer. Preocupame que se tenha conseguido fazer um protocolo em que o Presidente cessante, Senhor
Sérgio Carrinho, assume a responsabilidade desse mesmo protocolo, mas parece-me
que nas autarquias, e estamos fartos de ver exemplos, e permitam-me a desconfiança,
se é que se pode chamar desconfiança, isto não é como as heranças em que o pai
deixou uma casa ou uma propriedade e é para o filho, aqui o filho não sei se vai
receber a herança. E preocupa-me nunca ter ouvido uma palavra nem de apoio, nem
de desapoio por parte de nenhum dos outros Vereadores com exceção do VicePresidente que tem andado envolvido no processo tal como nós. Há pessoas que neste
aspecto não lhe conheço a voz e gostaria de saber a opinião deles. ---------------------------Preocupa-me o futuro, sei que é da atual composição do Executivo Municipal, sei
tenho praticamente a certeza, que irá sair o novo presidente, posso-me enganar, não
sei até que ponto é que eu estarei aqui, ou que estará aqui alguém do Bloco de
Esquerda no próximo mandato, espero que sim, e se não tiver é porque eu fiz um mau
trabalho e se tiver aqui alguém e que não seja só uma pessoa é o reconhecimento por
um bom trabalho. --------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a este órgão, Assembleia Municipal, acho que o órgão tem mais
importância do que aquela que lhe tem sido dada ou aquela que tem sido pedida, serve
a maioria das vezes para ratificar aquilo que já foi anteriormente decidido e eu
gostaria, porque penso que é essa a função dele, que deve ratificar quando não há
outra hipótese, mas deve deliberar quando há tempo para isso e muitas vezes não há
tempo e a prova é que a Assembleia é convocada dentro dos prazos legais mas sem
ordem de trabalhos e depois os documentos vão chegando em catadupa e eu duvido
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que alguém, eu tenho o meu serviço para fazer não tenho tempo para conseguir ler os
documentos todos, duvido que a maioria das outras pessoas o façam, que tenham
tempo para isso. ---------------------------------------------------------------------------------------- De qualquer forma aprendi, isto não é o final não é uma despedida, com a minha
estadia aqui, espero continuar a dar o meu contributo aqui ou noutro lugar qualquer,
penso que o interesse é comum, é coletivo, não estamos do mesmo lado, nem
interpretamos as coisas da mesma forma muitas vezes, é lamentável porque ás vezes
nem sequer há justificação para isso mas é assim, a vida é assim e a politica como dizia
Bordalo Pinheiro “è uma porca”. (ficheiros 339 e 340) ----------------------------------------Intervindo Joel Marques, PS, saúda todos os presentes e diz-se: “ Congratulado por
estar hoje, presente alguém que tem sido uma voz ativa nas defesas do Concelho e por
infelicidade do destino teve um azar que felizmente não lhe tirou a força de continuar a
lutar pelos seus ideais, pelas suas gentes e por aquilo que ele acredita. É uma
congratulação pela presença do meu amigo pessoal, e certamente do amigo de todos os
deputados da Assembleia Municipal da Chamusca, o José Augusto.” (ficheiro 340) -----Cedida a palavra ao eleito Manuel Pedro Castelão, CDU, que começou por saudar
todos os presentes e por os trabalhos estarem a decorrer no Semideiro, é com muito
gosto que o faz, cumprimenta também em nome da CDU o eleito José Augusto desejando
que a sua recuperação seja o mais rápida possível e continuou, referindo: ------------------“Amanhã 27 de junho, aparentemente será uma data como outra qualquer, mas não
é efetivamente uma data como outra qualquer, amanhã 27 de junho é dia de uma greve
geral, não porque as pessoas se lembraram de fazer greve geral mas porque realmente
estão cansadas, estão saturadas de levar tanta “porrada” de fazer tanta “ginástica” na
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sua vida, no seu dia a dia e a cada dia que passa as dificuldades aumentam e as
pessoas, o tempo vai passando, cada vez vivem pior e chegou-se a um ponto de que algo
tem que ser feito neste País. A greve de geral de amanhã não tem o objetivo alterar os
rumos do que se passa presentemente mas pode ser uma data que pode traçar novos
caminhos para Portugal para os portugueses, para os trabalhadores, para os
reformados de uma forma em geral.----------------------------------------------------------------Há gente neste País a viver muito bem mas infelizmente a esmagadora maioria vive
muito mal, dantes dizia-se que era a função pública depois passou a ser o setor privado
e hoje, de uma forma geral, são todos os trabalhadores, são todos os reformados, são
todas as pessoas que trabalham por contra de outro e são também, é bom que se diga,
que são as pequenas empresas a nível da indústria, do comercio, daquelas pessoas que
empregam, que fazem sacrifício no dia a dia para manter as suas empresas que estão
com enormes dificuldade “com a corda na garganta”.-----------------------------------------Seria bom também que o dia de amanhã pudesse traçar um rumo em que de uma vez
por todas se respeitasse aquilo que realmente é o direito de qualquer cidadão que é ter
uma vida com alguma dignidade. Hoje a esmagadora maioria dos trabalhadores do
povo português, daquelas pessoas que trabalham e que tem reformas miseráveis, não
vivem sobrevivem, as empresas as pequenas, as micro empresas debatem-se no dia a
dia com problemas terríveis para a manutenção das suas empresas e postos de trabalho
e é também para essas mesmas que a greve geral de amanhã poderá e deverá traçar um
rumo diferente daquele que realmente estamos a atravessar.----------------------------------Em contrapartida com as dificuldades que referi há muito boa gente a viver num
luxo bastante acentuado é muito grave quando nós olhamos para o nosso País, um
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País pequeno em que há assimetrias que vão de um extremo ao outro, há pessoas, hoje,
e no nosso Concelho em particular e em todos os outros de uma forma geral, mas aqui
concretamente no concelho da Chamusca existem aquelas pessoas que são obrigadas a
optar entre comprar medicamentos ou entre comprar comida para sobreviverem. Isto
deve ser um problema que a sociedade, de uma forma em geral, se deve preocupar,
acho eu, achamos todos nós em nome da CDU que vai chegando o tempo das pessoas
terem o direito de viverem com dignidade, não é concebível que num País em que
pessoas que trabalham uma vida inteira e chegam ao fim de uma jornada de trabalho
de trinta, quarenta anos e no caso concreto do nosso Concelho estamos a falar de um
Concelho agrícola, da beira do Tejo, em que a esmagadora maioria das pessoas viveu e
vive ainda da agricultura em que hajam pessoas que vivam de uma reforma e duzentos
e vinte, duzentos e quarenta euros e haja desigualdades terríveis onde nós assistimos
por exemplo a presidentes de bancos, como é o caso de Jardim Gonçalves e outros
agiotas deste País, que tenham reformas de cento e setenta e cinco mil euros, é
inconcebível. -------------------------------------------------------------------------------------------É contra isto que eu não podia deixar esta oportunidade de dizer que a greve de
amanhã, não sendo um ponto final poderá ser um ponto de partida para que realmente
este País honre aquilo que realmente é a sua obrigação que é o respeito pelas pessoas,
em que todas as pessoas sem exceções, portanto bem os trabalhadores, as pequenas,
médias e micro empresas, se sintam que trabalhem, mas sintam neste País um País que
os acolhe, que os respeita, que os trata bem e em que não sejam os seus filhos
convidados a emigrarem deste País onde possam sobreviver.” (ficheiro 340) ---------------Passou de imediato o Senhor Presidente da Mesa a propor, a pedido do Executivo, a
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introdução de mais um ponto na ordem de trabalhos que será, se todos tiverem de
acordo o Ponto vinte e dois com a seguinte redação – Prestação de Serviços para
Acessoria Financeira no Município de Chamusca para os anos de 2013/2014. -------------Nada ocorrendo foi a introdução do referido ponto colocada à votação e consentida
por unanimidade. (ficheiro 340) ----------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA--------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS--------------------------------------------------------------------------Documentos / Informação--------------------------------------1. Relatórios de Atividades do Executivo Municipal Relativo aos Meses de Maio e
Junho – Apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara saudando todos os presentes passou a enumerar os
relatórios explicando que contêm toda informação disponível até ao momento, e
colocou-se, assim como ao restante executivo, à disposição para eventuais questões.
(ficheiro 340) -------------------------------------------------------------------------------------------José Braz, CDU, salienta que se pode constatar nos relatórios, apesar das dificuldades
económicas e da crise financeira, o bom ritmo de trabalho executado em todo o
Concelho e em particular na Freguesia Ulme. Considera que o trabalho apresentado
merece ser enaltecido e louvado, tendo em conta a situação que os municípios estão a
atravessar de contenção financeira, de redução de transferências do Orçamento Geral
do Estado. (ficheiro 340) ------------------------------------------------------------------------------Nada mais surgindo o Senhor Presidente da Assembleia Municipal apresentou o ponto
sequente: ------------------------------------------------------------------------------------------------2.Ponto de Situação da Câmara Municipal – Apreciação-----------------------------------11

-- O Senhor Vice-presidente explicou sinteticamente a matéria, realçando os aspetos
mais relevantes e colocou-se à disposição para eventuais dúvidas. (ficheiros 340 e 341) –
--António Manuel Gaudêncio Nunes, PS, sabendo da existência de um furo que não tem
sido utilizado, diz não entender o porquê do reforço do abastecimento de água a Ulme,
pelo que pede esclarecimentos nesse sentido. (ficheiro 341) ------------------------------------O Senhor Vice-Presidente explicou que a questão foi analisada nas Águas do Ribatejo,
que o furo existente serve para situações intermédias, de momento existem três sistemas
mas para que a gestão do sistema seja mais otimizada, rápida, hajam melhores
intervenções e menos percas aquando das roturas à necessidade de criar um único subsistema. (ficheiros 341 e 342) ------------------------------------------------------------------------Paula Alexandra Malaquias, PS, questiona o Executivo sobre quem irá reparar os
passeios partidos durante as obras de esgotos no Semideiro, uma vez que já o fez perante
a empresa que fez a obra e não obteve resposta. (ficheiro 342) ---------------------------------O Senhor Vice-presidente responde que todas essas reparações colaterais, fora das
vias obviamente, serão feitas pelo município, aliás já estão a decorrer. (ficheiro 342) -----Prosseguindo a Eleita Paula Malaquias, PS, disse não se referir às obras de
recolocação de pavimento que estão a ser feitas, mas sim em concreto ao passeio que foi
todo destruído aquando da execução da obra, uma vez que nada lhe foi dito quer pela
empresa das Águas quer pela que está a fazer as obras. (ficheiro 342) -----------------------O Senhor Vice-presidente disse que tudo irá ser reparado a seu tempo. (ficheiro 342) ---Pela parte da CDU, José Braz, realça, por considerar importante, o esforço feito na
contenção e o equilíbrio das contas do Município permitindo uma redução do défice das
contas públicas, com o pagamento de cerca de cinquenta por cento das dividas. A
12

(S: 26.06.2013)

introdução do método de pagamento a noventa dias é muito importante, dado que estes
pagamentos às empresas são muito bons para encorajar a economia local. (ficheiro 342)
--Realça o bom ritmo de trabalho, apresentado pela Autarquia, não só a nível de sede
mas em todas as localidades do Concelho, garantindo alguma qualidade de vida aos
munícipes nos diversos setores e áreas. Afirma que o investimento não foi esquecido e
como prova disso é a candidatura ao programa “Reabilitar para Arrendar” onde estão
previstos cerca de novecentos e vinte e quatro mil euros de investimento. Supõe ser
importante compreender que criar investimento e continuar a fazer trabalho é muito
complexo, mas vale a pena o esforço deste equilíbrio difícil em clima de austeridade e
simultaneamente de redução de contas públicas. (ficheiro 342) --------------------------------Usando da palavra Rui Rufino, Coligação Mais e Melhor, disse-se congratulado com o
decorrer mais célere das obras apresentadas pela empresa Águas do Ribatejo, tendo em
conta que enquanto a gestãofoi do Município não avançaram tanto, muito embora
compreenda que o Concelho é grande e tem as suas especificidades. -------------------------Perguntou, ainda, que se há intenção de fazer protocolos para as obras dos lares da
Carregueira e da Parreira porque é que os empréstimos bancários são feitos em nome
dos respetivos centros e não em nome da Câmara Municipal. (ficheiro 342) -----------------Respondendo o Senhor Vice-presidente, que é muito simples, porque são eles os donos
da obra e não o Município. (ficheiro 342) ----------------------------------------------------------Pelo PS, Rui Guedelha, questionou qual a previsão relativamente à solução da estação
elevatória das Vinhas Velhas e se o abastecimento de água ao Pinheiro Grande podia
ser um pouco melhor explicado. --------------------------------------------------------------------
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--Respondendo o Senhor Vice-presidente que problemas existentes no abastecimento de
águas prendem-se com o sistema antigo das condutas e com soluções intermédias
efetuadas, de momento há uma solução medianeira para resolver algumas questões
existentes e de futuro haverá uma interligação à rede da Galega que irá resolver a
questão. Quanto à situação da estação elevatória das Vinhas Velhas está previsto o
início das obras ainda este mês ou o próximo e tem uma previsão de seis meses de
execução. (ficheiro 342) -------------------------------------------------------------------------------Retomando o assunto dos protocolos dos lares da Carregueira e Parreira o Eleito Rui
Rufino, Coligação Mais e Melhor, pergunta quais as quantias desorçamentadas na
Câmara Municipal por conta destes protocolos, que não deixam de ser um PPP e ao
consultar o endividamento só irão aparecer nos anos plurianuais os montantes referentes
aos meses em questão e não a dívida total refletida nas contas da Câmara Municipal.
(ficheiro 342) -------------------------------------------------------------------------------------------Relembrou o Senhor Vice-presidente que o processo do PAEL foi aprovado na
Assembleia Municipal, que esses valores estão previstos, fazem parte dos compromissos
a compromissar. (ficheiro 342) ---------------------------------------------------------------------- Intervindo Manuel Rodrigues António, Coligação Mais e Melhor, esclarece que na
Parreira são eles os responsáveis pelo pedido de empréstimo, de cento e cinquenta mil
euros, que foi feito para acabar as obras do Centro de Dia, a Câmara Municipal
contribui com vinte cinco por cento, dos quais vai pagar agora metade e os restantes
para o ano. Continuou referindo haver ainda a receber do PRODER uma quantia
elevada de euros, que só será recebida quando tiver tudo pago, ora como estavam com
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dificuldades monetárias pediram o empréstimo que lhes permiti pagar e apresentar as
faturas à entidade que por sua vez desbloqueia e o dinheiro. (ficheiro 342) ------------------ Nada mais surgindo passou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal a anunciar
o imediato ponto da Ordem de Trabalhos. (ficheiro 342) -----------------------------------------------------------------------------Documentos / Aprovação--------------------------------------3.Contabilidade: Documentos Previsionais 2013 / Revisão nº 1 – Análise e Aprovação.
--Tomando a palavra o Senhor Vice-presidente explicou o que motivou esta revisão,
nomeadamente a substituição de impressoras para optimização de serviço através de um
contrato com a empresa Engitejo, a participação no Projeto EMA do AVEJICC, a
aquisição de uma viatura para a proteção civil, a renovação da patente da Semana da
Ascensão e o pagamento de dívidas ao fisco integradas no processo Parque Almourol.
(ficheiros 342 e 343) -----------------------------------------------------------------------------------Usando, também, da palavra o Senhor Vereador João Lourenço explicou que o projeto
EMA está a ser desenvolvido pelo agrupamento, está ainda numa fase de concurso,
contudo é um projeto que prevê uma melhoria de aprendizagem. (ficheiro 343) -------------Paula Malaquias, PS, pensa não ter percebido muito bem pelo que pergunta a
aquisição e trabalhos de manutenção das impressoras colocadas nas escolas está
contemplada nesta nova aquisição de serviços. (ficheiro 343) ----------------------------------Respondeu o Senhor Vice-presidente que o contrato com a Engitejo abrange toda essa
área incluindo o parque escolar. (ficheiro 343) ---------------------------------------------------Intervindo, novamente, a Eleita Paula Malaquias, PS, demonstra o seu desagrado em
relação ao mencionado equipamento, dado que por exemplo na escola de Ulme, em
pouco mais de 5 metros, encontram-se duas impressoras uma na escola básica e outra no
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jardim-de-infância. Pergunta, por os tempos serem de contenção, se não foi um pouco
precipitada a compra de duas impressoras tanto para a escola de Ulme, como para as
restantes escolas, considera que se tinha poupado muito mais com a partilha de
impressoras dado a proximidade dos serviços. (ficheiro 343) -----------------------------------O Senhor Vice-presidente explica que o processo é global, mas que obviamente foram
observadas questões técnicas e ouvidos os estabelecimentos escolares, contudo há
diferença de trabalhos entre as escolas e os jardins-de-infância. De momento não sabe
responder, o porquê da necessidade de dois equipamentos no estabelecimento escolar de
Ulme por ser uma questão técnica que surgiu do estudo feito pela empresa junto das
escolas, por outro lado está estabelecida uma fase de três meses de teste para ajuste dos
diversos casos pois há a vantagem de o sistema ser remotamente monitorizado,
permitindo apurar os custos e volume de fotocópias e impressões que cada uma dessas
máquinas faz. (ficheiro 343) --------------------------------------------------------------------------Novamente usando da palavra Paula Malaquias, PS, confirma que a Junta de
Freguesia tem sempre feito esse serviço de proximidade com as escolas, pelo que sabe
quanto é gasto em fotocópias, tinteiros, tonners. (ficheiro 343) -------------------------------Pela CDU, José Braz, intervém para completar um pouco o que foi dito pelo Vereador
João Lourenço sobre o projeto EMA, referindo que é um projeto para estimular medidas
de aprendizagem, é uma candidatura à Fundação …………que incide em três eixos,
nomeadamente formação de professores, trabalho direto com os alunos e intervenção
das famílias. É um projeto de parceria com várias entidades, entre elas a Câmara
Municipal, contudo os parceiros que não terão que despender de grandes verbas.
(ficheiro 343) ----------------------------------------------------------------------------------------16
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--Joel Marques, PS voltando ao tema das fotocópias referiu que a Junta de Freguesia da
Carregueira tem apoiado, por ano letivo, com cerca de trinta mil cópias para os jardinsde-infância e escolas primárias, para saber como vai funcionar pergunta, se com a
instalação destes equipamentos, vai existir ou não um plafom para cada escola, ou para
cada turma. (ficheiro 343) ----------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-presidente afirma que esta operação vai melhorar as contas das juntas
de freguesia indiretamente, mas sim há plafons atribuídos que iremos ver como se
ajustam. (ficheiro 343) --------------------------------------------------------------------------------Concluídas as intervenções sobre este ponto foi, o mesmo, colocado à votação e
Aprovado por unanimidade de presenças. (ficheiro 343) ----------------------------------------4.Recursos Humanos – Alteração ao Mapa de Pessoal de 2013 – Análise e Aprovação.
--Tomando a palavra o Senhor Vice-presidente referiu que o ponto contém muita
informação mas o assunto essencial é a abertura de um lugar para psicólogo, tendo em
conta que não estava previsto no anterior mapa e quando foi feito o organigrama só foi
aberto um lugar que foi provido. Entretanto o aumento de trabalho desta área sobretudo
na área da CPCJ, que corresponde ao lugar do técnico em causa leva a abrir esta
situação, até porque se está numa operação de redução e praticamente de eliminação de
recibos verde, que só devem servir em trabalhos específicos e com um terminado tempo,
mas verificou-se que este serviço vai ser interminável, cada vez mais infelizmente e no
período em que estamos a viver. Refere que depois deste percurso terão que ser feitos
muitos percursos, de acordo com a informação tem que haver várias questões
cumulativas, mas nesta fase o que é pedido à Assembleia Municipal é a abertura de um
dos aspetos que permitirá que o processo se desenvolva. (ficheiro 343) --------------------17

--Este ponto, sobretudo na questão do cumprimento de todos os procedimentos legais,
gerou alguma controvérsia, esclarecimentos e discórdia, com as intervenções,
nomeadamente dos eleitos Rui Rufino, Coligação Mais e Melhor, Presidente da Mesa da
Assembleia Municipal Francisco José Velez, PS, Aurelina Rufino, Coligação Mais e
Melhor, Rui Fernando Guedelha, PS e Joel Marques, PS, e do Senhor Vice-presidente da
Câmara Municipal que esclareceu e respondeu a tudo o que lhe 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 343 a 346) --------------------------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 da Mesa
colocou o ponto à votação, o qual foi Aprovado, com cinco votos a favor da bancada da
CDU e quinze abstenções dos restantes elementos. (ficheiro 346) -----------------------------5. Prestação de Serviço / Empresa Martins Pereira & Associados, SROC –
Contratação de Revisor Oficial de Contas (ROC) – Análise e Aprovação. -------------------O Senhor Vice-presidente fez um breve comentário sobre o assunto e nada ocorrendo a
Assembleia Municipal decidiu: (ficheiro 346) -----------------------------------------------------Tendo em conta o referido na deliberação da Câmara Municipal de oito de Abril
último, documento que por muito extenso se dá por inteiramente transcrito nesta ata
para todos os efeitos, que remete à Assembleia Municipal para efeitos de contratação de
um revisor de contas de acordo com o preceituado no nº 2 do artigo 48º da Lei nº
2/2007, de 15 de Janeiro, e de acordo com a proposta apresentada pela Secção de
18
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Aprovisionamento e Gestão de Stocks a Assembleia Municipal, por unanimidade de
presenças, e em minuta para efeitos imediatos, deliberou: --------------------------------------UM) – Nomear a empresa Martins Pereira & Associados SROC para a prestação dos
serviços referenciados, através de ajuste direto e por três anos económicos. -----------------DOIS) – Autorizar a assunção do compromisso plurianual, nos termos do disposto no
nº 1, do art. 6º, da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro e a consequente repartição de
encargos orçamentais em três anos económicos, assim: ----------------------------------------Ano 2013 – € 7.200,00 (sete mil e duzentos euros), Ano 2014 – € 7.200,00 (sete mil e
duzentos euros) e Ano 2015 – € 7.200,00 (sete mil e duzentos euros) num total de €
21.600,00 acrescidos de IVA à taxa legal.” --------------------------------------------------------De imediato, com a concordância do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, o
Senhor Vice-Presidente comentou sumariamente os três pontos seguintes, que também
não tiveram qualquer interferência do plenário, assim: (ficheiro 346) ------------------------6. Atividades de Enriquecimento Curricular – Ensino de Música nos Jardins-deinfância – 2013/2014 – Repartição de Despesa e Autorização Prévia – Análise e
Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta o referido na Informação Interna do Centro de Inclusão e na proposta
de deliberação da Câmara Municipal, documentos que por muito extensos se dão por
inteiramente transcritos nesta ata para todos os efeitos, a Assembleia Municipal, por
unanimidade de presenças, e em minuta para efeitos imediatos, deliberou: ------------------ Autorizar a repartição de despesa em mais de um ano económico, nos termos do nº 1
do art.º 22 do Decreto-Lei 197/99, de 08.06, em vigor por remissão da alínea f) do nº 1
do art.º 14º do Decreto-Lei 18/2008, de 29.01, assim: -----------------------------------------19

--Ano 2013 – € 2.977,50 (dois mil novecentos e setenta e sete euros e cinquenta
cêntimos) e Ano 2014 – € 5.955,00 (cinco mil novecentos e cinquenta e cinco euros). -----7.Atividades de Enriquecimento Curricular – Ensino de Música nas EB1 –
2013/2014 – Repartição de Despesa e Autorização Prévia – Análise e Aprovação. ---------Tendo em conta o referido na Informação Interna do Centro de Inclusão e na proposta
de deliberação da Câmara Municipal, documentos que por muito extensos se dão por
inteiramente transcritos nesta ata para todos os efeitos, a Assembleia Municipal, por
unanimidade de presenças, e em minuta para efeitos imediatos, deliberou: ------------------Autorizar a repartição de despesa em mais de um ano económico, nos termos do nº 1
do art. 22 do Decreto-Lei 197/99, de 08.06, em vigor por remissão da alínea f) do nº 1 do
art. 14º do Decreto-Lei 18/2008, de 29.01, assim: ------------------------------------------------Ano 2013 – € 9.369,13 (nove mil trezentos e sessenta e nove euros e treze cêntimos) e
Ano 2014 – € 19.543.33 (dezanove mil quinhentos e quarenta e três euros e trinta e três
cêntimos), isentos de IVA. ---------------------------------------------------------------------------8. Atividades de Enriquecimento Curricular – Ensino de Língua Inglesa nas EB1 –
2013/2014 – Repartição de Despesa e Autorização Prévia – Análise e Aprovação. ---------Tendo em conta o referido na Informação Interna do Centro de Inclusão e na proposta
de deliberação da Câmara Municipal, documentos que por muito extensos se dão por
inteiramente transcritos nesta ata para todos os efeitos, a Assembleia Municipal, por
unanimidade de presenças, e em minuta para efeitos imediatos, deliberou: ------------------Autorizar a repartição de despesa em mais de um ano económico, nos termos do nº 1
do art.º 22 do Decreto-Lei 197/99, de 08.06, em vigor por remissão da alínea f) do nº 1
do art.º 14º do Decreto-Lei 18/2008, de 29.01, assim: -----------------------------------------20
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--Ano 2013 – € 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta euros) e Ano 2014 – €
18.150,00 (dezoito mil cento e cinquenta euros), isentos de IVA. -----------------------------------------------------------------Documentos / Ratificação---------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa, como já vem sendo habitual, informou que iria
apresentar os protocolos abaixo mencionados e coloca-los de imediato à sua votação
caso não surgissem intervenções, deste modo: (ficheiro 346) ----------------------------------9.Protocolo de Colaboração no Âmbito de Atividades de Ocupação de Tempos Livres
– 2013 – Cedência de Transportes, de Instalações e de duas Unidades de Pessoal /
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Chamusca – Ratificado por unanimidade
de presenças. -------------------------------------------------------------------------------------------10.Protocolo de Colaboração no Âmbito de Atividades de Ocupação de Tempos
Livres – 2013 – Cedência Viaturas / Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia
de Chamusca – Ratificado por unanimidade de presenças. ------------------------------------11.Protocolo de Colaboração no Âmbito de Atividades de Ocupação de Tempos
Livres – 2013 – Cedência de Transportes e de instalações (Biblioteca Pública
Municipal e Piscinas Municipais) / Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da
Carregueira – Ratificado por unanimidade de presenças. --------------------------------------12.Protocolo entre Município de Chamusca e Município de Almeirim – Transportes
Escolares / Aquisição de Passes Escolares – Ratificado por unanimidade de presenças.
--13.Informação / Proposta – Transportes Escolares / Rodoviária do Tejo – Cartão –
Bilhética sem Contacto – Ratificado por unanimidade de presenças. ------------------------14.Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Atribuição de Apoio
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Financeiro (100€) – Caminhada “Um Pé de Cada Vez” – Município de Chamusca e
AVEJICC – Ratificado por unanimidade de presenças. ----------------------------------------15.Proposta de Subsídios às Associações do Concelho – Área do Desporto 2011 /
2012, Área da Cultura e Tradição 2011 – Ratificado por unanimidade de presenças. ----16.Adenda ao Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Área da
Proteção Civil / 2013 – Município de Chamusca e Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Chamusca – Ratificado por unanimidade de presenças. --------17.Protocolo de Cedência de Recursos Humanos – Contrato de Emprego Inserção no
Âmbito da Limpeza e Manutenção de Espaços Públicos e de Lazer – Município de
Chamusca e Junta de Freguesia do Pinheiro Grande – Ratificado por unanimidade de
presenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------18. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio à Melhoria de
Vãos da Escola do 1º Ciclo de Carregueira – Município de Chamusca e Junta de
Freguesia de Carregueira – Ratificado por unanimidade de presenças. ---------------------19.Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio à Conclusão de
Trabalhos no Edifício “Os Unidos” – Município de Chamusca e Junta de Freguesia de
Carregueira – Ratificado por unanimidade de presenças. --------------------------------------20.Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio à Recuperação da
“Mãe d’ Água” – Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Carregueira –
Ratificado por unanimidade de presenças. --------------------------------------------------------21.Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio à Recuperação do
Muro do Cemitério de Ulme – Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Ulme –
Ratificado por unanimidade de presenças. (ficheiro 346) ------------------------------------22
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--22.Prestação de Serviço para Acessoria Financeira no Município de Chamusca para
os anos 2013 / 2014 – Análise e Aprovação. -------------------------------------------------------O Senhor Vice-presidente explicou não haver suporte técnico no Município não ter há
a necessidade de aquisição destes serviços e que se trata de um compromisso plurianual.
--Nada surgindo o ponto foi colocado à votação, ocorrendo: (ficheiro 346) -----------------Tendo em conta o referido nas informações internas da Secção de Contabilidade e
Património e da Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks, documentos que por
muito extensos se dão por inteiramente transcritos nesta ata para todos os efeitos e em
que os serviços referem a necessidade de aquisição de Serviços de Acessoria Financeira
no Município de Chamusca para a secção de Contabilidade e Património para os anos
2013 e 2014, a Assembleia Municipal, por unanimidade de presenças, e em minuta para
efeitos imediatos, deliberou: -------------------------------------------------------------------------- Autorizar a assunção do compromisso plurianual, nos termos do disposto no nº 1, do
art.º 6º, da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro e a consequente repartição de encargos
orçamentais em dois anos económicos, assim: --------------------------------------------------Ano 2013 – € 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta euros) -----------------------------Ano 2014 – € 8.505,00 (oito mil quinhentos e cinco euros) -----------------------------------Num total de € 13.365,00 (treze mil quinhentos e cinco euros) acrescidos de IVA à taxa
legal.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada a Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
inquiriu o público sobre possíveis intervenções. -------------------------------------------------- Usando da palavra o Munícipe Nuno Barreiro comentou a possível contratação de
psicólogo para desempenhar funções na CPCJ, no entanto pensa, que dado o número de
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casos que possam existir nas escolas e também com o aumento do tempo de
escolaridade, se torna pertinente a aquisição efetiva desse mesmo psicólogo para
trabalhar não só junto da CPCJ mas também no apoio às escolas. Perguntou ainda se o
concurso que pensam abrir se destina ao psicólogo que já desempenha as funções.
(ficheiro 346) -------------------------------------------------------------------------------------------Esclarecendo o Senhor Vice-Presidente que se tratará da abertura de um concurso com
todos os procedimentos normais e legais, ao qual poderão concorrer outros candidatos,
não é de todo exclusivo à pessoa que presta neste momento o serviço. (ficheiro 346) -------De

seguida a Senhora D. Isabel Ferreira, residente no Semideiro, referiu que como

dona de uma exploração de animais, considera inadmissível que funcionários da
Câmara Municipal estejam a vazar os dejetos das fossas num curso de água onde os
animais vão beber e onde fazem a pastagem e questiona se o Executivo tem
conhecimento do que se está a passar. (ficheiro 346) --------------------------------------------Respondendo o Senhor Vice-presidente que não existem instruções nenhumas para os
funcionários despejarem, o que quer que seja, em linhas de água, contudo é obvio que
nem todas as coisas estão bem hoje por isso estão a ser feitas estas redes de esgotos. No
entanto o assunto já foi comunicado à Câmara pela Junta de Freguesia e está a ser
apurado junto dos serviços o que se passou efetivamente. (ficheiros 346 e 347) -------------Os documentos de suporte da presente Sessão bem como os ficheiros áudio, como
usual, ficam arquivados para eventuais consultas no gabinete da Assembleia Municipal.
(ficheiros 339 a 347) -----------------------------------------------------------------------------------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
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Presidente da Mesa e Segundo Secretário passo a assinar. -----------------------------------_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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