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ACTA Nº 4/2016
--Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia
dezassete de junho de dois mil e dezasseis no Salão da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários da Chamusca. --------------------------------------------------------------Aos dezassete dias, do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos, realizou-se a Sessão Ordinária, da Assembleia Municipal de Chamusca,
sob a presidência do Senhor Dr. Francisco José Velez, tendo como segundo secretário a
Senhora Dr.ª Alexandra Isabel Pratas Dias, verificando-se a ausência do primeiro
secretário Senhor Pedro Miguel Martins Braz, convocada nos termos do nº 1, do artigo
27º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conforme anúncio público afixado por Edital,
a seis de junho de dois mil e dezasseis, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS: -----------------------DOCUMENTOS / INFORMAÇÃO/ CONHECIMENTO -------------------1. Relatórios de Atividades do Executivo Municipal Relativos aos Meses de Abril e
Maio de 2016 – Apreciação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS / APROVAÇÃO ---------------------------------2. Prestação de Serviço – Contratação de Revisor Oficial de Contas – Apreciação e
votação; -------------------------------------------------------------------------------------------------3. Alteração ao Regulamento de Funcionamento das Piscinas Municipais do Concelho
da Chamusca – Apreciação e votação; -------------------------------------------------------------4. Bar de São Marcos/Arripiado – Hasta Pública – Procedimentos – Apreciação e
votação; -----------------------------------------------------------------------------------------------1

--5. Alteração ao anexo B – Acordo de Execução entre Município da Chamusca e União
de Freguesias de Chamusca e Pinheiro Grande – Apreciação e votação; -------------------6. Minuta de Contrato de Comodato entre Município da Chamusca e Santa Casa da
Misericórdia da Chamusca – Cedência do Edifício de S. Francisco – Apreciação e
votação; -------------------------------------------------------------------------------------------------7. Minuta de Contrato de Comodato entre Município da Chamusca e Santa Casa da
Misericórdia da Chamusca – Cedência do Cineteatro da Chamusca – Apreciação e
votação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS / RATIFICAÇÃO --------------------------------8. Adenda ao Protocolo nº 84/2015 entre Município da Chamusca e Chamusca Basket
Clube – Apreciação e votação; -----------------------------------------------------------------------9. Minuta Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira nº 58/2016 entre
Município da Chamusca e Grupo de Danças e Cantares da Chamusca e do Ribatejo –
Organização Festival Nacional de Folclore – Apreciação e votação; -------------------------10. Minuta Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira nº 59/2016 entre
Município da Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da Chamusca – Apoio para
aquisição de um projetor – Apreciação e votação; -----------------------------------------------11. Minuta Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira nº 60/2016 entre
Município da Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da Chamusca – Cedência de um
Trabalhador – Apreciação e votação; --------------------------------------------------------------12. Votação de elementos a integrar o Conselho Municipal de Segurança: -------------• Jorge Manuel da Silva dos Santos (União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro
Grande); -----------------------------------------------------------------------------------------------2
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• Daniel Asseiceira Mendes (Junta de Freguesia da Carregueira); ------------------------• Maria Dulce Pires Braz (União de Freguesias da Parreira e Chouto); ------------------• José Fernandes Soares (Junta de Freguesia de Vale de Cavalos); -----------------------• Maria do Rosário Dias José Fernandes (Junta de Freguesia de Ulme); -----------------• António José Moreira (PS); ----------------------------------------------------------------------• Fernando Manuel Duarte Garrido (Coligação Mais e Melhor); --------------------------• José Joaquim Jesus Braz (CDU); ---------------------------------------------------------------• José Luiz de Jesus Fartaria Gonçalves (Caritas); -------------------------------------------• Carlos José Jesus Asseiceira Salgado Santos (Santa Casa da Misericórdia da
Chamusca); -------------------------------------------------------------------------------------------• Maria Aurélia Ferreira (Segurança Social); -------------------------------------------------• António Manuel Rodrigues Ferreira Gouveia (Agrupamento Escolas Chamusca); -----------------------------------------------PRESENÇAS-----------------------------------------------Procedeu-se à verificação das presenças dos eleitos que compõem a Assembleia
Municipal de Chamusca, convocados pelo Senhor Presidente da Assembleia nos termos
do n.º 1, do artigo 27º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, dos 20 (vinte) elementos em
efetividade de funções: 9 (nove) do PS – Partido Socialista; 6 (seis) da CDU – Coligação
Democrática Unitária PCP-PEV, doravante “CDU” e 5 (cinco) da Coligação Mais e
Melhor PPD/PSD – CDS-PP, doravante “Coligação Mais e Melhor”, verificaram-se as
ausências, com as respetivas justificações e pedidos de substituição, dos eleitos Ana
Cristina Frazão da Costa por Maria Alice Soares Salgado Pires (CDU) e de Pedro Miguel
Martins Braz (Primeiro Secretário da Assembleia Municipal) por Ana Filipa Neves
Mendes (PS), passando de imediato os elementos suplentes a integrar o plenário.---------3

--Da Câmara Municipal de Chamusca esteve presente o Senhor Presidente da Câmara o
Senhor Dr. Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado, a Senhora Vice-presidente Dr.ª
Cláudia Patrícia Alves Moreira e ainda os Vereadores Senhora Dr.ª Aurelina Maria
Conde Andrade Rufino e Francisco Manuel Petisca Matias, verificando-se a ausência da
Dr.ª Maria Manuela Luz Marques. ------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTAÇÃO DAS ATAS -----------------------------------------Presentes as atas nº 2/2016 da Sessão Solene Comemorativa do 42º Aniversário do 25
de Abril e a nº 3/2016 da Sessão Ordinária de 29 de abril, auscultado o Plenário e nada
surgindo foram mesmas colocadas à votação, sendo a ata nº 2/2016 Aprovada, por
maioria de presenças, com as abstenções dos eleitos, que por motivos similares e
justificativos, não puderam estar presentes, igualmente Aprovada, por maioria de
presenças, a ata nº 3/2016 com as devidas abstenções de Maria Alice Soares Salgado Pires
e de Alexandra Isabel Pratas Dias que não estiveram presentes na referida Sessão. ---------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------DOCUMENTOS / INFORMAÇÃO/ CONHECIMENTO --------------------1. – Relatórios de Atividades do Executivo Municipal Relativos aos Meses de Abril e
Maio – Apreciação; ------------------------------------------------------------------------------------Cumprimentando todos os presentes o Senhor Presidente da Câmara Municipal,
referindo a entrega atempada dos relatórios, limitou-se a destacar alguns aspetos mais
relevantes e colocou-se à disposição para eventuais questões ou dúvidas. -------------------O membro José Joaquim Braz, CDU, referiu duas questões prendendo-se a primeira com
a área da proteção civil sobre o que perguntou, atendendo ao conduta do ano transato,
quais os procedimentos e prevenções que estão a ser efetuados na prevenção dos
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incêndios. A segunda questão relaciona-se com a manutenção da rede viária municipal,
que nalguns locais se encontra um pouco degradada, pelo que gostava de saber o que está
projetado para garantir qualidade do trânsito. ----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que relativamente à prevenção de incêndios
e devido às condições atmosféricas mandou atrasar um pouco a manutenção e limpeza dos
terrenos e das bermas, pois se o tivessem feito antes estariam de novo a fazê-lo dado o
crescimento acelerado da vegetação, a operação iniciou-se na semana passada e uma
parte considerável do território já está limpa. Quanto há estradas a situação mais
preocupante é a da estrada do Pereiro mas está a ser resolvida, relativamente ao resto do
Concelho os serviços efetuaram uma inspeção geral, verificaram e assinalaram alguns
abatimentos nas zonas de passagens hidráulicas, no entanto os procedimentos para
resolução dos mesmos estão encaminhados. -------------------------------------------------------Pedindo a palavra o eleito Rui Pires, PS, mencionando o relatório solicita
esclarecimentos sobre a reunião com InforPreparação. -----------------------------------------Aludindo uma questão que a seu ver ficou em aberto na última sessão relativamente aos
investimentos para o Eco Parque e dada a época de verão em que estamos, julga que
deverá existir algum investimento na área da proteção civil e na prevenção e combate de
incêndios, dado os fustigados incêndios nesta época do ano, pelo que gostaria de saber
quais e se há intervenções ou ações previstas. -----------------------------------------------------Demonstrou o seu agrado e congratula o que considera uma medida de diferenciação
positiva tomada pelo Município ao apoiar a aquisição de manuais escolares, que serão
gratuitos para todos os alunos do Concelho no próximo ano letivo, foi com agrado que
registou essa boa intenção, contudo e havendo alunos subsidiados pergunta como será
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gerida esta situação e se a mesma medida será aplicada também aos que frequentam
cursos profissionais que não tem manuais propriamente ditos, neste sentido o que será
feito para compensar estes alunos. Prosseguindo o assunto da educação e referindo a
redefinição da rede escolar gostaria de saber como foram selecionados os dois cursos
profissionais, que em seu entender são redutores das possibilidades que o Município
poderia oferecer para manter os alunos na escolaridade obrigatória até aos dezoito anos.
--Usando da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal começou por esclarecer
que o Município não oferece cursos profissionais à comunidade escolar, que dado o bom
relacionamento com o Agrupamento de Escolas da Chamusca e de acordo com o
programa estratégico a ser preparado foi aconselhado ao agrupamento o direcionamento
de algumas áreas de formação, as quais não considera redutoras mas sim que vão muito
benéficas para o Concelho. ---------------------------------------------------------------------------No que respeita à redefinição da rede escolar de momento está assegurado que esta se
irá manter nomeadamente no primeiro ciclo, não estando previstos encerramentos de
escolas no ano letivo que se afigura. ----------------------------------------------------------------Sobre a distribuição de manuais escolares esclareceu que não se pode confundir a ação
social com o apoio às famílias na globalidade, acrescentando tratar-se de uma medida de
apoio às famílias mas sobretudo de um incentivo à permanência ou regresso das pessoas
ao Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------Por fim relativamente ao Eco Parque e à questão da prevenção de incêndios referiu que
o plano operacional foi reforçado e que também o plano distrital de operações do distrito
de Santarém comporta um fortalecimento das medidas de prevenção especificamente no
espaço circundante do Eco Parque. ---------------------------------------------------------------6
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--Rui Pires, PS, disse não se ter explicado devidamente pois quando considera uma oferta
redutora em relação aos cursos profissionais quer dizer que deveriam haver mais ofertas
de escolha para os alunos. ----------------------------------------------------------------------------Encerrado o assunto o Senhor Presidente da Mesa esclareceu que nessa mesma
qualidade decidiu, depois de ter conversado com alguns senhores deputados, que não
haveria necessidade de remeter aos eleitos os relatórios individuais dos funcionários,
enviados pelo Executivo, uma vez que já é enviado um relatório de atividades que
contempla os relatos gerais ou generalizados de todos os serviços. Assim e na
eventualidade de algum eleito ter interesse em consultar os mesmos deverá solicitá-los ao
Gabinete da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------Assim e nada mais surgindo passou-se de imediato aos documentos para aprovação,
indicando o Senhor Presidente da Assembleia que alguns deverão ser aprovados em
minuta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS / APROVAÇÃO ---------------------------------2. Prestação de Serviço – Contratação de Revisor Oficial de Contas – Apreciação e
votação; -------------------------------------------------------------------------------------------------Comentou o Senhor Presidente da Câmara que dado o términus da contratação de três
anos dos serviços dos Revisores Oficiais de Contas e estando o Municipio satisfeito com o
trabalho desenvolvido e resultados apresentados pelo que é proposta nova contratação da
mesma empresa- Martins Pereira & Associados, SROC, feita por ajuste direto. -------------Nada advindo foi a referida contratação com a empresa Martins Pereira & Associados,
SROC votada e Aprovada, por unanimidade de presenças e em minuta para efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------7

--3. Alteração ao Regulamento de Funcionamento das Piscinas Municipais do Concelho
da Chamusca – Apreciação e votação; -------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de um ofício remetido pelo Senhor
Provedor de Justiça referente às condições de acesso às piscinas municipais por se usarem
alguns conceitos suscetíveis de discriminação de pessoas com risco agravado de saúde,
nomeadamente portadores de SIDA/HIV, contudo por se tratarem de doenças que não
comprometem a saúde pública é solicitado à Assembleia Municipal que se pronuncie e
aprove a alteração ao regulamento sendo que onde se lia “Não será permitida a entrada
no recinto e uso das respetivas instalações aos indivíduos que não ofereçam garantias da
necessária higiene da água ou recinto (portadores de doenças transmissíveis, portadores
de inflamações ou doenças de pele, bem como portadores de feridas abertas ou não).”
deverá passar-se a ler “Não será permitida a entrada no recinto e uso das respetivas
instalações aos indivíduos que não ofereçam garantias da necessária higiene da água ou
recinto (portadores de doenças transmissíveis por meio aquático ou por proximidade,
portadores de inflamações ou doenças de pele, bem como portadores de feridas abertas
ou não).” ------------------------------------------------------------------------------------------------Assim e nada surgindo foi a citada alteração ao Regulamento de Funcionamento das
Piscinas Municipais do Concelho da Chamusca votada e Aprovada por unanimidade de
presenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------4. Bar de São Marcos/Arripiado – Hasta Pública – Procedimentos – Apreciação e
votação; -------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara referiu que estando aquela infraestrutura desocupada
e havendo alguns interessados o Executivo resolveu avançar com o procedimento de hasta
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pública, uma vez que o projeto a ser desenvolvido para a zona do Arripiado estará
concretizado em tempo útil.
--Foi de imediato o Ponto Bar de São Marcos/Arripiado – Hasta Pública –
Procedimentos colocado à votação e Aprovado por unanimidade de presenças. ------------5. Alteração ao anexo B – Acordo de Execução entre Município da Chamusca e União
de Freguesias de Chamusca e Pinheiro Grande – Apreciação e votação; -------------------Tomando a palavra o Senhor Presidente da Câmara explicou que a necessidade desta
alteração se prende com a mudança do número de funcionários cedidos, para limpeza
urbana, à União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande sendo que inicialmente
eram quatro assistentes operacionais e de momento apenas se trata de um. ------------------Colocada à votação a referida alteração foi votada e Aprovada por unanimidade de
presenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Minuta de Contrato de Comodato entre Município da Chamusca e Santa Casa da
Misericórdia da Chamusca – Cedência do Edifício de S. Francisco – Apreciação e
votação; -------------------------------------------------------------------------------------------------7. Minuta de Contrato de Comodato entre Município da Chamusca e Santa Casa da
Misericórdia da Chamusca – Cedência do Cineteatro da Chamusca – Apreciação e
votação; -------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara elucidando um pouco sobre todo o processo explicou
que após inspeção do IGAT o Cine-Teatro foi selado, assim e após algumas conversas com
a Mesa da Santa Casa a Câmara Municipal propôs que foi-se feito um contrato de
comodato, sendo que as intervenções a ser feitas são relativamente fáceis e permitem ao
Cine-Teatro ter de novo o alvará. Este contrato de comodato não é superior a dois anos,
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porque este mandato terminará em Outubro de 2017 e o Executivo não quer de todo
assumir compromissos de futuro dando oportunidade de que o próximo Executivo e
também a próxima Mesa da Santa Casa tenham espaço para renegociar eventualmente
por períodos de mandato este tipo de cedência. Relativamente para o Edifício de S.
Francisco veio por arrasto, uma vez que está subaproveitado e no fundo é um “peso
pesado” para a instituição, pelo que esta fez também a proposta de um contrato de
comodato pelo que ficará assim o edifício englobado na gestão da Câmara Municipal.
Assim estes dois anos vão ao encontro do que é o compromisso que existe de momento,
daquilo que é utilização e daquilo que é perspetivado relativamente ao desenvolvimento
cultural e turístico de como atrair pessoas ao Concelho da Chamusca. -----------------------Pedindo a palavra o Eleito José Braz, CDU, afirmou ser esta uma instituição das mais
importantes do Concelho dado o apoio social que presta, pela capacidade empregadora e
por todo o movimento que envolve com crianças e idosos e por isso sempre foi digna a
compreensão, sensibilidade e apoio por parta da Autarquia. Aliás instituições assim são
merecedoras de todo o apoio e a Autarquia correspondeu sempre a isso. ---------------------O Senhor Presidente da Assembleia anunciou que a Senhora Vereadora Manuela
Marques passou a integrar o Plenário. -------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto seis - Minuta de Contrato de
Comodato entre Município da Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da Chamusca –
Cedência do Edifício de S. Francisco a votação tendo o mesmo sido Aprovado por
unanimidade de presenças. ---------------------------------------------------------------------------Igualmente colocado à votação o ponto sete Minuta de Contrato de Comodato entre
Município da Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da Chamusca – Cedência do
Cineteatro da Chamusca foi Aprovado, por unanimidade de presenças. --------------------10
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--------------------------------DOCUMENTOS / RATIFICAÇÃO -------------------------------À semelhança de sessões anteriores o Senhor Presidente da Assembleia pediu
autorização para apresentar todos os protocolos abaixo mencionados procedendo-se de
imediato à sua votação, fazendo somente interrupções no caso de pedidos de intervenção.--8.Adenda ao Protocolo nº 84/2015 entre Município da Chamusca e Chamusca Basket
- Clube – Votado e Aprovado por unanimidade de presenças. ----------------------------------9. Minuta Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira nº 58/2016 entre
Município da Chamusca e Grupo de Danças e Cantares da Chamusca e do Ribatejo –
Organização Festival Nacional de Folclore – Votado e Aprovado por unanimidade de
presenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------10. Minuta Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira nº 59/2016 entre
Município da Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da Chamusca – Apoio para
aquisição de um projetor – Votado e Aprovado por unanimidade de presenças. -------------11. Minuta Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira nº 60/2016 entre
Município da Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da Chamusca – Cedência de um
Trabalhador – Votado e Aprovado por unanimidade de presenças. -------------------------------------------------------------------------ELEIÇÃO ------------------------------------------------12. Votação de elementos a integrar o Conselho Municipal de Segurança: ---------------Apresentados os nomes abaixo descritos foram votados e apurados para integrar o
Conselho Municipal de Segurança os seguintes elementos: -------------------------------------Jorge Manuel da Silva dos Santos (União Freguesias Chamusca e Pinheiro Grande)
– 20 votos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Daniel Asseiceira Mendes (Freguesia da Carregueira) – 19 ---------------------------------Maria Dulce Pires Braz (União freguesias Parreira e Chouto) – 19 ----------------------11

--José Fernandes Soares (Freguesia de Vale de Cavalos) – 19 --------------------------------Maria do Rosário Dias José Fernandes (Freguesia de Ulme) – 19 -------------------------António José Moreira (PS) – 19 -------------------------------------------------------------------Fernando Manuel Duarte Garrido (Coligação Mais e Melhor) – 20 -----------------------José Joaquim Jesus Braz (CDU) – 19 ----------------------------------------------------------José Luiz de Jesus Fartaria Gonçalves (Caritas) – 19 ---------------------------------------Carlos José Jesus Asseiceira Salgado Santos (Santa Casa da Misericórdia da
Chamusca) – 19 --------------------------------------------------------------------------------------Maria Aurélia Ferreira (Segurança Social) – 19 ---------------------------------------------António Manuel Rodrigues Ferreira Gouveia (Agrupamento Escolas Chamusca) –
19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O suporte digital encontrar-se, como habitualmente no Gabinete da Assembleia
Municipal para eventuais consultas e continuará a servir de apoio às atas, pelo que nas
mesmas apenas se fará referências sumárias das intervenções realizadas durante o
decorrer dos trabalhos. O suporte digital desta sessão será denominado de Sessão
Ordinária de junho de 2016. --------------------------------------------------------------------------Nada mais ocorrendo, deu-se por encerrada a Sessão Ordinária desta Assembleia
Municipal, da qual se lavrou a presente Ata que, conjuntamente com o Senhor Presidente
da Mesa passo a assinar. ---------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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