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ACTA Nº 6/2013
--Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia vinte
seis de setembro de dois mil e treze no Salão da Sociedade Recreativa Valcavalense, na
Freguesia do Vale de Cavalos. -----------------------------------------------------------------------Aos vinte e seis dias, do mês de setembro 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 Relativo aos Meses de Julho a
Setembro – Apreciação. -------------------------------------------------------------------------------2.Ponto de Situação da Câmara Municipal – Apreciação. ----------------------------------------------------------------------Documentos / Ratificação---------------------------------------3.EDUCAÇÃO / ANO LETIVO 2013/2014 – PROTOCOLOS: -----------------------------a) Protocolo de Colaboração – Cedência de Unidade de Pessoal a Título Excecional –
Apoio a Alunos com Necessidades Especiais – Município de Chamusca e AVEJICC –
Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------b) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Emprego Social –
Pessoal Apoio Jardim-de-infância do Chouto – Município de Chamusca e Centro de
Acolhimento Social do Chouto – Análise e Ratificação. ------------------------------------------c) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Emprego Social –
Pessoal Apoio à Escola do 1º Ciclo do Chouto – Município de Chamusca e Centro de
Acolhimento Social do Chouto – Análise e Ratificação. ------------------------------------------d) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Empresa Inserção –
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Pessoal Apoio à Escola 1º Ciclo do Semideiro – Município de Chamusca e Centro de
Apoio Social de Ulme – CASULME – Análise e Ratificação. ------------------------------------e) Protocolo de Colaboração – Cedência de Unidade de Pessoal a Título Excecional –
Apoio a atividades no Setor da Educação – Município de Chamusca e União Desportiva
de Chamusca – Análise e Ratificação. --------------------------------------------------------------f) Protocolo de Colaboração – Transportes Escolares (Atividade Física e Desportiva)
– Município de Chamusca e Chamusca Basket Clube – Análise e Ratificação. ---------------g) Protocolo de Colaboração – Transportes Escolares (Escola do 1º Ciclo e Jardimde-infância do Semideiro) – Município de Chamusca e Associação Humanitária
Bombeiros Voluntários de Chamusca – Análise e Ratificação. ---------------------------------h) Protocolo no Âmbito dos Transportes Escolares (Aquisição de passes) – Município
de Chamusca e Município de Almeirim – Análise e Ratificação. -------------------------------i) Protocolo de Colaboração – Transportes Escolares – Município de Chamusca e
Município de Constância – Análise e Ratificação. ------------------------------------------------j) Protocolo de Utilização de Instalações – Atividade Física e Desportiva – Município
de Chamusca e Junta de Freguesia de Carregueira – Análise e Ratificação. -----------------k) Protocolo de Utilização de Instalações – Atividade Física e Desportiva – Município
de Chamusca e Junta de Freguesia do Chouto – Análise e Ratificação. -----------------------l) Protocolo de Utilização de Instalações – Atividade Física e Desportiva – Município
de Chamusca e Junta de Freguesia da Parreira – Análise e Ratificação. ---------------------m) Protocolo de Utilização de Instalações – Atividade Física e Desportiva – Município
de Chamusca e Sociedade de Instrução e Recreio do Pinheiro Grande – Análise e
Ratificação. -------------------------------------------------------------------------------------------2

(S: 26.09.2013)

--n) Protocolo de Colaboração – Cedência de equipamento – Quadro Interativo para
utilização durante o ano letivo 2013/2014 – Município de Chamusca e AVEJICC –
Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------o) Informação / Proposta – Atribuição de Resmas de Papel / Ano letivo 2013/2014 –
Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------p) Protocolo de Cooperação no Âmbito do Centro para a Qualificação e Ensino
Profissional – Coopetécnica Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino e Formação Técnico
Profissional, CRL e Município de Chamusca – Análise e Ratificação. ------------------------4. Protocolo de Colaboração no Âmbito da Ação Social – Atividade Física e
Desportiva – 3ª Idade – Transporte de Técnico – Município de Chamusca e Chamusca
Basket Clube – Análise e Ratificação. --------------------------------------------------------------5 Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização – Parte do Antigo Matadouro
Municipal para desenvolvimento de atividades do Clube RIBALAMA – Município de
Chamusca e RIBALAMA Clube Todo o Terreno do Concelho da Chamusca – Análise e
Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------6. Memorando de Entendimento – Gestão do Edifício Escolar, do Pinheiro Grande,
para Desenvolvimento de Atividades de Associações Locais – Município de Chamusca e
Junta de Freguesia do Pinheiro Grande – Análise e ratificação. -------------------------------7. Protocolo Entre a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e o
Município de Chamusca – Coordenação de Segurança em Obra / Ano 2012 – Análise e
Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------8. Adenda ao Protocolo de Apoio Financeiro e Administrativo – Efetivação e
execução de Candidatura Lar de Idosos da Parreira – Município de Chamusca e Centro
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de Apoio Social da Parreira – Análise e Ratificação. --------------------------------------------9. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio ao Projeto Técnico
da Ampliação do Lar de Idosos do Chouto – Município de Chamusca e Centro de
Acolhimento Social do Chouto – Análise e Ratificação. ------------------------------------------10. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio à Recuperação do
Muro do Cemitério de Ulme – Análise e Ratificação. --------------------------------------------11. Adenda nº 2 ao Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira para a
Área da Proteção Civil 2013 – Admissão de mais três unidades de Pessoal – Município
de Chamusca e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Chamusca –
Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------12. Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos em
Contentores Apropriados – “H SARAH Tranding, Lda.” e Município de Chamusca –
Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------13. Protocolo de Colaboração – Banco Local de Voluntariado – Município de
Chamusca e Conselho Nacional para a Promoção de Voluntariado – Análise e
Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------14. Regulamento sobre o Licenciamento da Atividade de Guarda Noturno – Análise e
Ratificação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos / Aprovação----------------------------------------15. DOUASU – Serviço de Planeamento Urbanístico – Proposta de Suspensão
Parcial do PDM de Chamusca e Medidas preventivas na Área da RESITEJO –
Associação de Gestão e Tratamento de Lixo do Médio Tejo – Análise e Aprovação. -----
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--16. CPCJ – Renovação de Contrato de Prestação de Serviço com Psicólogo –
Repartição de Despesas – Análise e Aprovação. --------------------------------------------------17. Contratação de ROC (Revisor Oficial de Contas do Município) – Alteração à
Repartição de Despesas – Análise e Aprovação. --------------------------------------------------18. Revisão Orçamental nº 2 – Proteção Civil – Recuperação de Muro do Cemitério
de Ulme – Análise e Aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Joaquim Morgado, PS, de José Augusto Faustino da
Conceição Carrinho substituído pelo seu substituto legal Rui Fernando Jesus Guedelha,
PS, de João Manuel Gaudêncio Cagarrinha, CDU, de Joel Nunes Marques, PS e de
Paula Alexandra Santos Malaquias, PS, sendo que estes dois últimos 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 com
exceção do Vereador Joaquim José Duarte Garrido, PS. ----------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA-----------------------------------------Não havendo correspondência foram comunicadas verbalmente as ausências e
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respetivos pedidos de substituição dos eleitos José João Brás Vicente e José Augusto
Faustino da Conceição Carrinho, do mesmo modo participadas as ausências de João
Manuel Gaudêncio Cagarrinha, de Joel Nunes Marques e de Paula Alexandra Santos
Malaquias 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 5/2013----------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa apresentou a ata nº 5/2013, da Sessão Ordinária de 26
de junho e nada ocorrendo, foi a mesma votada e Aprovada, por maioria de presenças e
duas abstenções, sendo estas dos eleitos Joaquim Morgado e de João Lino Marques
Saramago que não estiveram presentes na referida Sessão. (ficheiro349) -------------------- Apresentou o Senhor Presidente da Assembleia ao Plenário a possível integração, a
pedido do Executivo, de mais um ponto na Ordem de Trabalhos, no caso passaria a ser o
Ponto 19 – Contrato de Comodato entre Município de Chamusca e Junta de Freguesia
de Vale de Cavalos – Cedência de Imóvel onde se Encontra Instalado o Depósito de
Abastecimento de Água à Freguesia de Vale de Cavalos, nada emergindo em contrário
esta integração foi votada e Aprovada por unanimidade de presenças. (ficheiro 349) ------Referiu, ainda o Senhor Presidente que a ata, desta Sessão, deverá ser aprovada em
minuta, posteriormente enviada a todos os Eleitos para que a analisem e em caso de
alterações as mesmas serão feitas por adendas. ---------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-----------------------O Senhor Presidente da Assembleia consultou as bancadas sobre possíveis intervenções
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ou apresentação de documentos, sendo que: ------------------------------------------------------- Passou o Eleito do Bloco de Esquerda, Duarte Arsénio, a apresentar: --------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO---------------------------------------------“Senhor Presidente da Assembleia Municipal; ------------------------------------------------Senhora Secretária e senhor Secretário da Assembleia Municipal; ------------------------Senhor Presidente da Câmara Municipal; ------------------------------------------------------Senhores Vereadores; -------------------------------------------------------------------------------Senhoras Deputadas e Senhores Deputados Municipais: ------------------------------------Uma vez que esta será a última sessão da Assembleia Municipal neste mandato que
termina em breve, não podia deixar passar a oportunidade sem tecer algumas
considerações de caráter político-partidário acerca do que foram o meu e os nossos
desempenhos neste fim de ciclo. --------------------------------------------------------------------O mandato que agora terminamos marca o fim de um período de quase quarenta
anos, o qual teve o seu início com o 25 de Abril e a constituição de uma Comissão
Administrativa com o saudoso Doutor Carlos Cordeiro Pereira a liderá-la, e as eleições
por sucessivos mandatos, após a entrada em vigor da Constituição da República. A
segunda ou a terceira consoante os conceitos e as interpretações de cada um... para
mim a segunda após o período escuro de 1926 a 1974. Entre 1975 e a atualidade
apenas dois Presidentes de Câmara por aqui passaram por eleição direta. O também
saudoso Doutor Francisco Romão (um mandato), e o ainda Presidente, Senhor Sérgio
Carrinho, por sucessivos mandatos até ao presente, umas vezes por mérito próprio,
justiça lhe seja feita, outras por claro e inquestionável desmérito dos adversários,
verdade seja dita. ------------------------------------------------------------------------------------7

--Não quero terminar este meu mandato, (o segundo em duas décadas e meia) neste
Órgão, que junto com dois mandatos como Presidente da Assembleia de Freguesia da
Carregueira, perfaz mais ou menos 15 anos de autarca, sem efetuar também um
balanço desta minha passagem por aqui. ---------------------------------------------------------Embora sozinho, em representação do meu partido, o Bloco de Esquerda, com todas
as limitações e fragilidades que a situação implica, tentei desempenhar o cargo para
que fui eleito, interventivamente pela positiva, e sempre no sentido da defesa e
melhoria das condições de vida das pessoas deste “meu” município, e particularmente
das gentes, com destaque especial para as do norte do concelho por razões que se
prendem, não só com a minha origem, mas também porque estou umbilicalmente
ligado a projetos na minha freguesia como sejam o Centro de Dia e o Lar de Idosos, ou
porque assumi ser o “arauto” das denúncias das negatividades praticadas no Ecoparque do Relvão. -------------------------------------------------------------------------------------Paguei por ser assim, direto e frontal, e não o contrário como alguns podem querer
fazer crer.., não sou assim porque me trataram mal, mas tratam-me mal porque sou
assim... estou habituado a lutar contra isso há largos anos e é lamentável que a família
às vezes pague por aquilo que digo, faço e me responsabilizo. Continuo a não estar à
venda e orgulho-me da família que tenho.., compreensiva, colaborante e solidária, não
podia deixar de o realçar também. ------------------------------------------------------------------Quero aqui agradecer aos meus adversários o resultado da aprendizagem que me
permitiram ter, e quero também pedir-lhes desculpa por algo menos correto que tenha
dito ou feito, mas, muito sinceramente, não me pesa a consciência. -------------------------Acho que apesar de todos os reveses e contrariedades, a minha passagem por aqui,
8

(S: 26.09.2013)

teve coisas bastante positivas. -----------------------------------------------------------------------Obrigou a que, não passasse em claro a aceitação, por parte dos Cirver’s, de produtos
para os quais não estão licenciados; ---------------------------------------------------------------Obrigou a que os Cirver’s (Sisav e Ecodeal), através de sucessivas perguntas do
Bloco de Esquerda na Assembleia da República, tivessem que reconhecer que
mentiram ao negar a entrada de matérias portadoras de radioatividade; -------------------Levou a que o Cirver Ecodeal montasse um pórtico detetor de radioatividade; ----------Fez com que a autarquia (Câmara Municipal da Chamusca), levasse a efeito a
constituição da, há muito reclamada, Comissão de Acompanhamento do Eco-Parque
do Relvão. No entanto a mesma nunca funcionou porque isso não convém aos
interesses instalados. ----------------------------------------------------------------------------------A minha passagem pela Assembleia Municipal também levou a que o Lar de Idosos
da Carregueira não tenha caído no esquecimento, e a que todos soubéssemos que
foram desviados, para outros fins, cerca de um milhão e cem mil euros. --------------------Quero salientar que, agora que estamos em período de campanha eleitoral, todos os
outros partidos adotaram como pontos importantes nos seus programas, assuntos que
há muito venho defendendo e sobre os quais sempre fizeram silêncio: fiscalização das
empresas do Eco-parque, quotas de empregabilidade, contrapartidas, conclusão do Lar
de Idosos... será reconsideração ou hipocrisia? --------------------------------------------------Não quero perder a oportunidade de, sem qualquer laivo de cinismo, prestar a minha
singela homenagem ao senhor Sérgio Carrinho, o homem que ao longo das últimas
três décadas mudou a face deste extenso concelho, dotando-o de vias de comunicação,
de extensões de saúde, jardins de infância, água ao domicilio, eletricidade, etc.., até ao
9

mais recôndito lugar, mas não quero deixar de lamentar também o desgaste a que o
homem político se sujeitou, não optando por dar o lugar a outros na altura devida,
deixando-se arrastar como deixou, até à exaustão, com algumas consequências
negativas para o desenvolvimento do Concelho. -------------------------------------------------Sem cruzar os braços e de mangas arregaçadas, com um abraço fraterno, o deputado
municipal do Bloco de Esquerda e candidato à presidência da Junta de Freguesia da
Carregueira.” (ficheiro 349) -------------------------------------------------------------------------Cedida a palavra o Eleito José Braz da CDU, citou: -------------------------------------------“Boa noite Senhor Presidente, Senhor Presidente da Câmara e Senhores Vereadores,
Senhores Deputados, Público e Técnicos presentes. -------------------------------------------- Sabemos que esta é uma altura especial, estamos em vésperas de um debate eleitoral
muito importante para o Concelho, mas queremos manter alguma serenidade nesta
Assembleia e vamos de uma forma séria fazer um resumo, um pequeno balanço do
trabalho realizado por esta Assembleia, é essa a nossa intenção e não queremos ser
muito exaustivos: --------------------------------------------------------------------------------------Dizer que nestes últimos quatro anos o balanço do trabalho da Assembleia foi
considerado positivo, apesar das nossas diferenças ideológicas houve ao longo destes
anos diálogo, debate e alguns consensos em temas considerados fundamentais para a
vida do Concelho e para a melhoria da vida das populações, nomeadamente a saúde
em que se realizaram várias reuniões em que tiveram presentes diversos representantes
das diversas forças políticas, todos a “remar” para o mesmo lado, reuniões com
responsáveis políticos regionais e do Governo Central no sentido de impedir que
algumas das situações se agravassem. ----------------------------------------------------------10
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--Na área do ambiente também, nesta Assembleia, houve a preocupação de todas as
forças políticas de zelar pelo apoio ao Eco Parque àquele projeto tão importante para o
Concelho sempre com a preocupação e rigor no cumprimento das regras estabelecidas,
porque aquelas empresas foram licenciadas e são obrigadas ao cumprimento de regras
fundamentai. Realçar o papel importante que estas empresas estão a desempenhar
neste momento no Concelho numa altura em que fecha tudo em todo o lado e estas
empresas estão a dar trabalho à população do Concelho, extremamente importante
numa altura destas de grande crise económica. --------------------------------------------------Destacar o papel desempenhado e trabalho feito na Área Social em que, também, esta
Assembleia por várias vezes se mostrou preocupada, em sintonia, na defesa do trabalho
realizado, quer no apoio às IPSS, quer na articulação entre as diferentes entidades da
rede social. Há um excelente trabalho realizado neste Concelho e que constitui uma
referência a nível regional e nacional. -------------------------------------------------------------Destacar as parcerias que foram desenvolvidas, os protocolos que foram discutidos e
aprovados com diversas entidades, das diferentes áreas no Concelho, só assim, foi
possível algumas manterem a sua atividade e o serviço de excelente qualidade que
prestam às nossas populações. ----------------------------------------------------------------------Destacar o papel, também na educação, nas diferentes entidades que colaboram em
parceria Câmara Municipal, AVEJICC e outras entidades, bem como as Juntas de
Freguesia, no apoio fundamental ao papel da educação no Concelho.-----------------------Destacar o papel da Assembleia na fiscalização do trabalho do Executivo, na
permanente apreciação dos relatórios de atividades ao longo destes anos, na
apreciação das contas, da situação financeira da Câmara e sabemos as dificuldades
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que todos os Municípios passam. Destacar o rigor e a transparência com que o
executivo manteve toda a população a par das contas, elas são publicadas
mensalmente, toda a gente tem acesso, há transparência, há rigor, há preocupação do
equilíbrio das contas públicas. ----------------------------------------------------------------------E, por último, para não me estender mais, agradecer e realçar o papel dos autarcas
de todas as forças políticas aqui representadas, pelo seu empenho, pela dedicação, pelo
papel que desempenharam neste tempo, porque de uma maneira geral são pessoas que
tem as suas profissões mas que dedicam parte da sua vida à causa, à gestão da coisa
pública, às causas da política do nosso Concelho. E numa altura em que os arautos da
desgraça, os homens que degeneralizam e que todas as pessoas que exercem atividades
políticas são corruptos e são isto e são aquilo, nada mais injusto. Destacar o empenho e
o papel desempenhado por estes autarcas, que estão aqui presentes, e que alguns deles
terminam o seu mandato, daí uma palavra de apreço e agradecimento. E por último
agradecer na pessoa do Senhor Sérgio Carrinho a todos os Vereadores, também, o
trabalho e o empenho desenvolvido nestes últimos quatro anos, um trabalho
desgastante em localidades como as nossas, que são localidades pequenas em que o
poder de proximidade, em que as pessoas se cruzam diariamente com estes
responsáveis políticos é de um desgaste tremendo, dedicam vinte e quatro horas
praticamente à gestão do Município, é desgastante e muitas vezes não veem
reconhecido esse trabalho. Em nosso nome o nosso muito obrigado pela vossa
dedicação e pelo vosso desempenho.” (ficheiros 349 e 350) ------------------------------------Continuando as intervenções, o Eleito da CDU, Manuel Pedro Castelão, apresentou o
seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------12
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--“Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara,
Senhores Vereadores, Senhores Deputados, excelentíssimo Público e excelentíssimos
Técnicos de apoio desta, mesma, Assembleia: ----------------------------------------------------Passados quatro anos está este Órgão Municipal a terminar o Mandato para o qual
foi eleito, poder-se-á afirmar que foi um mandato recheado de enormes dificuldades
para quem gere e de oportunidades únicas para quem ambiciona ser poder neste
Concelho. Oportunidades únicas, pois é o mandato em que o Executivo Camarário
mais dificuldades teve na aquisição de verbas que lhe permitisse levar por diante todo o
trabalho necessário às necessidades dos seus munícipes. A este propósito quero referir
e destacar que houve da parte da oposição um trabalho brilhante de tentar em muitas
situações pedir a cabeça do Executivo Camarário, mas em abono da verdade também é
justo, porque é verídico, salientar que nunca vi desta mesma oposição qualquer
iniciativa que condenasse as políticas governamentais destes últimos anos, essas sim
responsáveis pela dificuldade desta Câmara, como de todas as restantes deste País,
atravessam neste grave momento. ------------------------------------------------------------------São dias difíceis que atualmente estão a destruir as vidas das empresas, são dias
difíceis que estão a destruir a vida das pessoas, são dias difíceis que estão a destruir a
vida das autarquias, a destruir, portanto a acabar com o emprego, a hipotecar a vida
das futuras gerações, situações que deveriam ser condenadas e não aplaudidas como se
assiste nesta campanha eleitoral onde tudo tem servido para ganhar votos, não
importando a forma como se atinge tal objetivo. -------------------------------------------------Seria importante que certos políticos do nosso Concelho, para além da sua ambição
legítima de serem poder, compreendessem que antes da política estão as pessoas, que
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essas mesmas pessoas têm inteligência e não devem ser tratadas como se de mercadoria
se tratasse, impõe-se pois que o respeito pela inteligência e pela dignidade das pessoas
esteja presente em cada instante das nossas vidas, seja na política ou não política e que
não sejam as pessoas tratadas como de atrasados mentais se tratassem. --------------------Poderão certas pessoas aqui nesta sala interrogar-se o porquê desta minha
intervenção mas haverá outros que saberão que me estou a dirigir a eles, e é para eles
que deixo o apelo para que não se sirvam das pessoas para atingir objetivos pessoais,
embora legítimos, que respeito, mas nunca da forma como estão a ser dirigidos, da
forma como estão a tentar ganhar votos no próximo domingo, porque volto a repetir o
respeito impõe-se a cada dia das nossas vidas seja no trabalho, na política, ou noutra
qualquer situação. -------------------------------------------------------------------------------------Termino, Senhor Presidente, formulando os mais sinceros votos para que o futuro
elenco desta Assembleia e o Executivo Camarário tenham a vida bem mais facilitada
com a mudança urgente desta malfadada e injusta política de subserviência que está a
destruir o País, as autarquias, as pequenas e médias empresas e a vida das pessoas em
geral, pelo menos daquelas que vivem do fator trabalho e das suas baixas reformas:”
(ficheiro 350) -------------------------------------------------------------------------------------------Rui Fernando Guedelha, PS, proferiu: -----------------------------------------------------------“Gostava de começar esta primeira intervenção, que vou ter nesta Assembleia,
saudando o Senhor Presidente e restante Mesa da Assembleia, o Executivo da Câmara
Municipal, os Deputados presentes e o Público de Vale de Cavalos. -------------------------Ao contrário das outras intervenções gostava de dizer que a Assembleia Municipal é
o Órgão de excelência da discussão no Concelho da Chamusca, não tendo nada contra
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as pessoas de Vale de Cavalos, achava que a última Assembleia Municipal deveria de
ser no local de excelência da sua reunião o Edifício dos Paços do Concelho, mas isto é
só um pequeno aparte. --------------------------------------------------------------------------------De seguida sendo, talvez, a última intervenção da Freguesia do Pinheiro Grande,
enquanto tal, gostava de dizer que acho de mau tom os partidos políticos hoje
aproveitarem esta Assembleia para fazerem política, este é o local onde nós discutimos
e trabalhamos em prol do Concelho da Chamusca, portanto se fosse possível que a
política começasse à saída desta Assembleia. -----------------------------------------------------Porque, talvez, será esta a última voz que o Pinheiro Grande terá nesta Assembleia
Municipal, enquanto Freguesia, enquanto Freguesia constituída como tal porque a
partir de domingo tudo será diferente e nós andamos um bocado distraídos, porque
andamos todos com outros interesses que não os interesses comuns, mas interesses de
cada um, que são legítimos. Portanto sendo esta a nossa última intervenção enquanto
Freguesia, constituída como tal, é triste que ao fim de tantos anos termos que proferir
este discurso, gostávamos, antes de entrar na Ordem do Dia e antes de começarmos
esta Assembleia, agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram principalmente ao
longo dos últimos quarenta, mas ao longo dos últimos quatro anos e não podíamos
fazer este agradecimento sem evidenciar e personalizar este agradecimento na figura
do Senhor Presidente da Câmara Sérgio Carrinho, gostávamos também de agradecer a
todos os Deputados, que ao longo destes anos, quarenta ou nos últimos quatro anos, do
Partido Socialista, da CDU, do Bloco de Esquerda e do PSD-CDS também nos
ajudaram a levar por diante todos os nossos intentos.” (ficheiro 350) -----------------------Intervindo de seguida o Eleito João Saramago, da CDU, pronunciou: --------------------15

--Boa noite minhas Senhoras e meus Senhores a intervenção vem no sentido de
“fechar a porta” ao fim de trinta e sete anos de atividade autárquica, desempenhei
funções no Conselho Municipal, fui vereador durante quatro anos e por conseguinte
exerci os restantes anos como membro da Assembleia Municipal, onde de fato tive a
maior presença e quiçá a intervenção possível. Foram anos de muito entusiasmo com
certeza de que não foram todos iguais, com certeza de que não consegui dar o meu
melhor em todos os anos mas dei o que foi possível. --------------------------------------------De qualquer modo a Chamusca e o Concelho da Chamusca, eu sinto, está-me no
coração, e por isso sinto efetivamente preocupação com as coisas que a terra exige e o
povo merece. Para que não “feche a porta” sem me despedir agradeço a todos a
paciência que tiveram em me aturar nalguns casos, levo daqui amigos que criei
durante estes trinta e sete anos e havemo-nos de se encontrar por aí e ir falando de vez
em quando, embora de fato a minha intervenção ativa termine nesta Sessão. --------------Por conseguinte, a todos muito obrigado pela paciência que tiveram em me aturar,
com certeza que eu procurei dar o melhor possível mas também com certeza que não
fiz tudo aquilo que se calhar deveria ter feito. (ficheiro 350) -----------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA--------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS--------------------------------------------------------------------------Documentos / Informação--------------------------------------1. Relatórios de Atividades do Executivo Municipal Relativo aos Meses de Julho a
Setembro – Apreciação. -------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara saudando todos os presentes, fez uma breve
introdução aos relatórios, dizendo que contêm toda informação disponível até ao
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momento, e colocou-se, assim como ao restante executivo, à disposição para eventuais
questões. (ficheiro 350) -------------------------------------------------------------------------------Nada ocorrido de relevante, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal apresentou
o ponto sequente: -----------------------------------------------------------------------------------2.Ponto de Situação da Câmara Municipal – Apreciação------------------------------------- O Senhor Vice-presidente sintetizou a matéria, realçando os aspetos mais relevantes e
colocou-se à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas. (ficheiro 351) ---------- Nada ocorrendo, passou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal prosseguiu os
trabalhos, aditando que à semelhança de anteriores trabalhos, iria expor os protocolos
abaixo citados colocando-os diretamente à votação, só interrompendo o procedimento a
pedido dos eleitos ou do Executivo Camarário, assim: (ficheiros 351 e 352) ----------------------------------------------------Documentos / Ratificação----------------------------------------3. EDUCAÇÃO / ANO LETIVO 2013/2014 – PROTOCOLOS: ----------------------------a) Protocolo de Colaboração – Cedência de Unidade de Pessoal a Título Excecional –
Apoio a Alunos com Necessidades Especiais – Município de Chamusca e AVEJICC –
Ratificado por unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------b) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Emprego Social –
Pessoal Apoio Jardim-de-infância do Chouto – Município de Chamusca e Centro de
Acolhimento Social do Chouto – Ratificado por unanimidade de presenças. -----------------c) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Emprego Social –
Pessoal Apoio à Escola do 1º Ciclo do Chouto – Município de Chamusca e Centro de
Acolhimento Social do Chouto – Ratificado por unanimidade de presenças. ----------------
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--d) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Empresa Inserção –
Pessoal Apoio à Escola 1º Ciclo do Semideiro – Município de Chamusca e Centro de
Apoio Social de Ulme – Casulme – Ratificado por unanimidade de presenças. --------------e) Protocolo de Colaboração – Cedência de Unidade de Pessoal a Título Excecional –
Apoio a atividades no Setor da Educação – Município de Chamusca e União Desportiva
de Chamusca – Ratificado por unanimidade de presenças. -------------------------------------f) Protocolo de Colaboração – Transportes Escolares (Atividade Física e Desportiva)
– Município de Chamusca e Chamusca Basket Clube – Ratificado por unanimidade de
presenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------g) Protocolo de Colaboração – Transportes Escolares (Escola do 1º Ciclo e Jardimde-infância do Semideiro) – Município de Chamusca e Associação Humanitária
Bombeiros Voluntários de Chamusca – Ratificado por unanimidade de presenças. ---------h) Protocolo no Âmbito dos Transportes Escolares (Aquisição de passes) – Município
de Chamusca e Município de Almeirim – Ratificado por unanimidade de presenças. -------i) Protocolo de Colaboração – Transportes Escolares – Município de Chamusca e
Município de Constância – Ratificado por unanimidade de presenças. -----------------------j) Protocolo de Utilização de Instalações – Atividade Física e Desportiva – Município
de Chamusca e Junta de Freguesia de Carregueira – Ratificado por unanimidade de
presenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------k) Protocolo de Utilização de Instalações – Atividade Física e Desportiva – Município
de Chamusca e Junta de Freguesia do Chouto – Ratificado por unanimidade de
presenças. ---------------------------- ------------------------------------------------------------------l) Protocolo de Utilização de Instalações – Atividade Física e Desportiva – Município
18
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de Chamusca e Junta de Freguesia da Parreira – Ratificado por unanimidade de
presenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------m) Protocolo de Utilização de Instalações – Atividade Física e Desportiva – Município
de Chamusca e Sociedade de Instrução e Recreio do Pinheiro Grande – Ratificado por
unanimidade de presenças. ------------------------------------ --------------------------------------n) Protocolo de Colaboração – Cedência de equipamento – Quadro Interativo para
Utilização durante o Ano Letivo 2013/2014 – Município de Chamusca e AVEJICC –
Ratificado por unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------o) Informação / Proposta – Atribuição de Resmas de Papel / Ano letivo 2013/2014 –
Ratificado por unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------p) Protocolo de Cooperação no Âmbito do Centro para a Qualificação e Ensino
Profissional – Coopetécnica Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino e Formação Técnico
Profissional, CRL e Município de Chamusca – Ratificado por unanimidade de presenças.
--4. Protocolo de Colaboração no Âmbito da Ação Social – Atividade Física e
Desportiva – 3ª Idade – Transporte de Técnico – Município de Chamusca e Chamusca
Basket Clube – Ratificado por unanimidade de presenças. --------------------------------------5 Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização – Parte do Antigo Matadouro
Municipal para desenvolvimento de atividades do Clube RIBALAMA – Município de
Chamusca e RIBALAMA Clube Todo o Terreno do Concelho da Chamusca – Ratificado
por unanimidade de presenças. ----------------------------------------------------------------------6. Memorando de Entendimento – Gestão do Edifício Escolar, do Pinheiro Grande,
para Desenvolvimento de Atividades de Associações Locais – Município de Chamusca e
Junta de Freguesia do Pinheiro Grande – Análise e Ratificação. ----------------------------19

--Pedindo a palavra o Senhor Presidente da Câmara explicou este memorando de
entendimento, referindo que resulta do encerramento de uma escola no Pinheiro Grande,
propriedade do Município que ficará afeta a diversas atividades, nomeadamente no
âmbito da área social, tendo em conta que é um espaço que pode e deve ser animado
territorialmente pelas associações locais e entidades de caráter diverso que beneficiem a
comunidade local e que têm as suas próprias capacidades de organização e trabalho já
desenvolvido nessa área. Nada surgindo o documento foi colocado à votação e
Ratificado por unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------7. Protocolo entre a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e o
Município de Chamusca – Coordenação de Segurança em Obra / Ano 2012 –
Ratificado por unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------8. Adenda ao Protocolo de Apoio Financeiro e Administrativo – Efetivação e
execução de Candidatura Lar de Idosos da Parreira – Município de Chamusca e Centro
de Apoio Social da Parreira – Ratificado por unanimidade de presenças. --------------------9. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio ao Projeto Técnico
da Ampliação do Lar de Idosos do Chouto – Município de Chamusca e Centro de
Acolhimento Social do Chouto – Ratificado por unanimidade de presenças. -----------------10. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Apoio à Recuperação do
Muro do Cemitério de Ulme – Ratificado por unanimidade de presenças. -------------------11. Adenda nº 2 ao Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira para a
Área da Proteção Civil 2013 – Admissão de mais três Unidades de Pessoal – Município
de Chamusca e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Chamusca –
Ratificado por unanimidade de presenças. -------------------------------------------------------20
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--12. Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos em
Contentores Apropriados – “H SARAH Tranding, Lda.” e Município de Chamusca –
Ratificado por unanimidade de presenças. --------------------------------------------------------13. Protocolo de Colaboração – Banco Local de Voluntariado – Município de
Chamusca e Conselho Nacional para a Promoção de Voluntariado – Ratificado por
unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------------------------14. Regulamento sobre o Licenciamento da Atividade de Guarda Noturno –
Ratificado por unanimidade de presenças. ----------------------------------------------------------------------------------------------Documentos / Aprovação--------------------------------------15. DOUASU – Serviço de Planeamento Urbanístico – Proposta de Suspensão
Parcial do PDM de Chamusca e Medidas preventivas na Área da RESITEJO –
Associação de Gestão e Tratamento de Lixo do Médio Tejo – Análise e Aprovação. ------Usando da palavra o Senhor Presidente da Câmara explicou a referida proposta de
Alteração do PDM e a sua necessidade, nada acrescido foi o ponto colocado à votação e
Aprovado por unanimidade de presenças. (ficheiro 352) ----------------------------------------16. CPCJ – Renovação de Contrato de Prestação de Serviço com Psicólogo –
Repartição de Despesas – Análise e Aprovação. (ficheiro 352) -------------------------------- Exposto o assunto e tendo em conta o referido na Informação Interna da Secção de
Aprovisionamento e Gestão de Stocks e respetiva documentação anexa, documentos que
por muito extensos se dão por inteiramente transcritos nesta ata para os devidos efeitos,
a Assembleia Municipal, por unanimidade de presenças, deliberou Aprovar e Autorizar
a favorável assunção de compromissos no valor de €20.940,00 (vinte mil novecentos e
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quarenta euros) que implicará a consequente repartição dos encargos orçamentais em
dois anos económicos: --------------------------------------------------------------------------------Ano 2013 – €5.235,00 (cinco mil duzentos e trinta e cinco euros) e Ano 2014 –
€15.705,00 (quinze mil e setecentos e cinco euros), acrescidos de IVA à taxa legal. --------17. Contratação de ROC (Revisor Oficial de Contas do Município) – Alteração à
Repartição de Despesas – Análise e Aprovação. (ficheiro 352) --------------------------------Descrita a sobredita contratação e tendo em conta o referido na Informação Interna da
Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks e deliberação desta Assembleia de 26 de
Junho de 2013, tomada no âmbito da autorização e assunção de compromisso
plurianual, nos termos do disposto no artigo 6º da Lei 8/12, dado que a prestação de
serviços em causa se refere à revisão de contas dos anos 2013,2014 e 2015, e as referida
contas são prestadas sempre até 31 de Março do ano civil seguinte, é necessária
autorização para alteração dos valores da repartição de despesas. --------------------------- Assim a Assembleia Municipal, por unanimidade de presenças, deliberou Aprovar e
Autorizar a favorável assunção de compromissos no valor de €21.600,00 (vinte mil
novecentos e quarenta euros) que implicará a consequente repartição dos encargos
orçamentais em quatro anos económicos: ----------------------------------------------------------Ano 2013 – €1.800,00 (mil e oitocentos euros), Ano 2014 – €7.200,00 (sete mil e
duzentos euros), Ano 2015 – 9.000,00 (nove mil euros e Ano 2016 – 3.600,00 (três mil e
seiscentos euros), acrescidos de IVA à taxa legal. -------------------------------------------18. Revisão Orçamental nº 2 – Proteção Civil – Recuperação de Muro do Cemitério
de Ulme – Análise e Aprovação. --------------------------------------------------------------------
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-- Apresentado o ponto e nada ocorrendo, de imediato foi colocado à votação e
Aprovado por unanimidade de presenças. ----------------------------------------------------------19. Contrato de Comodato entre Município de Chamusca e Junta de Freguesia de
Vale de Cavalos – Cedência de Imóvel onde se Encontra Instalado o Depósito de
Abastecimento de Água à Freguesia de Vale de Cavalos – Análise e Aprovação. ----------Intervindo o Senhor Presidente da Câmara esclareceu que este terreno continua
pertença da Junta de Freguesia de Vale de Cavalos, é apenas um contrato de comodato,
sobre o uso do terreno para a construção de um depósito na zona alta da Caniceira, com
a Câmara Municipal que atribui a esse uso o valor de cinco mil euros a transferir para a
Junta de Freguesia em condições a acordar. (ficheiro 352) -------------------------------------Terminada a Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
inquiriu o público sobre possíveis intervenções, nada sobrevindo. -----------------------------De acordo com o referido no início, desta Sessão, esta ata foi colocada à votação e
Aprovada, por unanimidade de presenças e em minuta para efeitos imediatos. (ficheiro
352) ------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a presenças de todos, e terminou
dizendo: -------------------------------------------------------------------------------------------------“Foi uma grande honra ser Presidente desta Assembleia Municipal, agradecer a
colaboração de todos os meus colegas dentro do Plenário, a colaboração de todos, sem
exceção, dentro do Executivo, mas logicamente um destaque muito grande sempre
para o Senhor Presidente da Câmara com quem tive o privilégio de trabalhar durante
estes quatro anos.” (ficheiro 352) ------------------------------------------------------------------
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--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 349 a 352) -----------------------------------------------------------------------------------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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