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ACTA Nº 4/2017
--Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia vinte
e nove de junho de dois mil e dezassete no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho
em Chamusca. ------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e nove dias, do mês de junho de dois mil e dezassete, 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 primeiro Secretário o
Senhor Pedro Miguel Martins Braz e segundo Secretário a Senhora Dra. Alexandra Isabel
Pratas Dias, 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 dezanove de junho de dois mil
e dezassete, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS: --------------------------------------------------------DOCUMENTOS / INFORMAÇÃO/ CONHECIMENTO -------------------1 – Relatórios de Atividades do Executivo Municipal Relativos aos Meses de Abril e
Maio de 2017 – Apreciação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS / APROVAÇÃO ---------------------------------2 – Contabilidade – Prestação de Contas Consolidadas 2016 – Apreciação e votação; --3 – Desvinculação / Abandono do Município da Chamusca da RESIUB – Associação
de Municípios de Coruche, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça,
Chamusca e Cartaxo para o tratamento de Resíduos Sólidos – Apreciação e votação; ----4 – Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks – Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei n.º 8/2012 de 21.02 (LCPA) para Prestação
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de Serviços de Sistema Integrado de Gestão Escolar – SIGA – Apreciação e votação; ----5 – Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks – Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei n.º 8/2012 de 21.02 (LCPA) para Prestação
de Serviços de Manutenção do Licenciamento do Software de Assiduidade – Apreciação
e votação; ------------------------------------------------------------------------------------------------6 – Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks – Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei n.º 8/2012 de 21.02 (LCPA) para Prestação
de Serviços de Sistema de Geo-Localização de Viaturas – Apreciação e votação; ----------7 – Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks - Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei 8/2012 de 21.02 (LCPA) para renovação de
serviços de Assessoria Jurídica – Apreciação e votação; ---------------------------------------8 – Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks - Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei 8/2012 de 21.02 (LCPA) para aquisição de
serviços para Atividades Animação e de Apoio à Família – Atividades de Prolongamento
de Horário nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar – 2017/2018 – Apreciação e
votação; -------------------------------------------------------------------------------------------------9 – Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks - Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei 8/2012 de 21.02 (LCPA) para aquisição de
serviços para Atividades de enriquecimento curricular – Escolas Básicas do 1.º Ciclo do
Concelho da Chamusca – 2017/2018 – Apreciação e votação; --------------------------------10 – Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks - Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei 8/2012 de 21.02 (LCPA) para aquisição de
serviços para o Ensino da Música nos Jardins de Infância do Concelho – 2017/2018 –
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Apreciação e votação; -------------------------------------------------------------------------------11 – Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks - Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei 8/2012 de 21.02 (LCPA) para renovação do
serviço de locação de uma Motoniveladora do tipo Caterpillar 120G (em estado usado)
– 2017/2018 – Apreciação e votação; ---------------------------------------------------------------12 – Parecer prévio vinculativo para renovação de contrato de prestação de serviços
na modalidade de avença de um Técnico Superior – Área de Arqueologia – Apreciação
e votação; ------------------------------------------------------------------------------------------------13 – Parecer prévio vinculativo para renovação de contrato de prestação de serviços
na modalidade de avença de um Técnico Superior – Área de Ação Social – Apreciação
e votação; ------------------------------------------------------------------------------------------------14 – Contratos Interadministrativos – Apreciação e votação; --------------------------------a)Minuta de Contrato Interadministrativo 2017-2 (Município de Chamusca / União de
Freguesias de Parreira e Chouto); -----------------------------------------------------------------b)Minuta de Contrato Interadministrativo 2017-2 (Município de Chamusca /Freguesia
de Vale de Cavalos); -----------------------------------------------------------------------------------15 – Protocolos de Cooperação – Apreciação e votação: -------------------------------------a)Proposta de Protocolo de Cooperação entre a ARSLVT e o Município de Chamusca
– Instalação e funcionamento da Unidade de Saúde da Chamusca; -----------------------b)Protocolo de Cooperação entre Município e Chamusca e Papelaria “Loja S. Pedro” –
Aquisição dos Manuais e Livros de Fichas de Apoio para Atribuição aos Alunos do
Ensino Público Obrigatório; -------------------------------------------------------------------------c)Protocolo de Cooperação entre Município e Chamusca e Papelaria “O Patamar”
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Aquisição dos Manuais e Livros de Fichas de Apoio para Atribuição aos Alunos do
Ensino Público Obrigatório; -------------------------------------------------------------------------16 – Protocolo de Colaboração entre a CIMLT e o Município de Chamusca –
candidatura ao Programa Operacional Regional do Alentejo (PO Alentejo 2020) –
Tipologia de Intervenção de Redução do Abandono Escolar – Apreciação e votação; ----17 – Protocolos de Colaboração Administrativa e Financeira – Apreciação e votação;
a) Protocolo nº 63/2017 entre Município de Chamusca e Chamusca Basket – Campus
internacional de Basket na Chamusca (25 de junho a 02 de julho) ---------------------------b) Protocolo nº 64/2017 entre Município de Chamusca e RESITEJO – Cedência de
uma unidade de pessoal – Assistente Operacional; ----------------------------------------------c) Protocolo nº 65/2017 entre Município de Chamusca e RESITEJO – Cedência de
uma unidade de pessoal – Assistente Operacional; ----------------------------------------------d) Protocolo nº 66/2017 entre Município de Chamusca e RESITEJO – Cedência e uma
unidade de pessoal – Assistente Operacional; ----------------------------------------------------e) Protocolo nº 68/2017 entre Município de Chamusca e Grupo Desportivo da Parreira
RACH – Obras de Requalificação no Campo de Futebol na Área do Desporto; -----------f) Protocolo nº 69/2017 entre Município de Chamusca e Freguesia de Vale de Cavalos
– Requalificação do Cemitério Velho de Vale de Cavalos; -------------------------------------g) Protocolo nº 71/2017 entre Município de Chamusca e Freguesia de Vale de Cavalos
– Requalificação de Casa para Apoio à Academia Sénior de Vale de Cavalos; -------------h) Protocolo nº 72/2017 entre Município de Chamusca e União Desportiva de
Chamusca Cedência e uma unidade de pessoal a desempenhar funções na área da
atividade física e desportiva equivalentes às de Nadador-salvador. -------------------------4

(S: 29.06.2017)

---------------------------------------------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 doravante PS; 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”, verificaramse as ausências, justificadas por escrito com os respetivos pedidos de substituição, de
Manuel Tiago Neto Pestana Prestes substituído por Cândida Sofia Rodrigues Lino e de
António José Tomaz Moreira que se fez substituir por Ana Filipa Mendes, PS. --------------Da Câmara Municipal de Chamusca estiveram presentes o Senhor Presidente da
Câmara Dr. Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado, a Senhora Vice-presidente Dr.ª
Cláudia Patrícia Alves Moreira e os Vereadores Senhora Dr.ª Maria Manuela Luz
Marques, Senhor Vereador Francisco Manuel Petisca Matias e Senhora Dr.ª Aurelina
Maria Conde Andrade Rufino. -------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal sugeriu que se fizesse um minuto de
silêncio em homenagem às vítimas do incêndio de Pedrogão Grande, assim e com a
concordância de todos e procedeu-se de imediato ao ato. --------------------------------------------------------------------------VOTAÇÃO DE ATAS --------------------------------------------Prosseguindo o Senhor Presidente da Assembleia passou a colocar a votação as atas
números 1/2017 da Sessão Ordinária de 24 de fevereiro, 2/2017 da Sessão Solene do 25
de Abril e a 3/2017 da Sessão Ordinária de 27 de abril, assim: ------------------------------5

--A ata 1/2017 foi votada e Aprovada por maioria com duas abstenções dos eleitos Miguel
Gil Silva, CDU e Ana Filipa Mendes, PS, a 2/2017 foi igualmente Aprovada por maioria
com seis abstenções dos eleitos Rui Cruz, António Peixinho ambos da CDU, José Trindade,
Bruno Oliveira, Ana Mendes todos da bancada do PS e Cândida Lino, Coligação Mais e
Melhor e por fim a ata 3/2017, também Aprovada por maioria com duas abstenções de
José Joaquim Braz, CDU e João Santos, Coligação Mais e Melhor. As abstenções
ocorreram porque os referidos eleitos não estiveram presentes nas citadas Sessões. --------De seguida o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal inquiriu o Plenário
sobre possíveis intervenções: -------------------------------------------------------------------------Referindo a bancada da CDU ter três questões a colocar e bancada da Coligação Mais
e Melhor informou que também iria apresentar três questões, assim: -------------------------José Joaquim Jesus Braz, CDU, usando da palavra que disse: -------------------------------“A primeira questão, que eu gostava de colocar, era sobre a Comissão de
Acompanhamento do Eco Parque, colocar através do Senhor Presidente ao Executivo o
ponto de situação do trabalho desta comissão e relativamente também aos relatórios e às
investigações sobre a qualidade do ar, da água e dos solos qual é o ponto da situação,
depois do último relatório que nós recebemos.” --------------------------------------------------Seguidamente Miguel Gil da Silva passou a apresentar as outras duas questões: ---------“A primeira sobre os semáforos da Ponte da Chamusca foram instalados depois de
fevereiro e aparentemente já se encontram fora de atividade, queríamos saber o que se
passou se é de fato que eles não estão a funcionar e que se existe já algum plano para
corrigir a situação.” -----------------------------------------------------------------------------------“A outra pergunta que queríamos colocar é relativamente à reportagem que aconteceu
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no programa Sexta às 9, da RTP do dia dezanove, relativamente a uma empresa
instalada no Eco Parque a Ambimed e aos alegados problemas com o seu incinerador
em conjunto com outras questões levantadas na reportagem. Essas questões trazem
preocupações ao Concelho da Chamusca, é uma pergunta, e se de alguma forma foram
pedidos esclarecimentos ou se existe algum acompanhamento do Executivo a este
assunto.” ------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa cedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para
que este esclarecesse os assuntos expostos: --------------------------------------------------------Relativamente à Comissão de Acompanhamento do Eco Parque este último disse estar
pré-agendada uma reunião esperando-se apenas confirmação da disponibilidade do
Senhor Presidente do Observatório Nacional dos Cirver’s, que pretende fazer a sua
apresentação formal enquanto novo Presidente. Consta também da ordem de trabalhos a
exposição da Sociedade Eco Parque do Relvão e dado a sua pretensão de mostrar o
relatório ambiental quer da monotorização da qualidade do água, quer do ar, que
terminou há quinze dias, só agora se irá marcar a dita reunião. -------------------------------Quanto aos semáforos da Ponte da Chamusca a cabulagem que faz a sua ligação foi
furtada e como foi a Autarquia a pagá-la decorrem de momento conversações com as
Infraestruturas de Portugal no sentido de serem estas a suportar parte do que serão os
semáforos de teste. Contudo este não será o período indicado para fazer testes mas sim no
inverno pela fraca visibilidade, atualmente mesmo com os constrangimentos que vão
aparecendo a circulação faz-se com navegação à vista. -----------------------------------------Sobre o programa Sexta às 9 disse não se pronunciar uma vez que não o viu, nem tão
pouco faz ideia do tema. -----------------------------------------------------------------------------7

--Fernando Garrido, Coligação Mais e Melhor, apresentou o seguinte: ----------------------“Tenho aqui três questões para colocar, uma delas, a primeira, a limpeza dos
contentores de resíduos sólidos urbanos, foi apresentado nesta Assembleia um
documento com dois orçamentos um mais baixo e outro ligeiramente mais alto pela
Resitejo e foi entregue ao mais alto com base de que serviam melhor e que se poupava
no futuro, não sei quais são as regras daí estar a ter dúvidas e só tem dúvidas quem não
conhece a matéria por isso estou a perguntar de modo a conhecer a matéria. -------------Os carros da Câmara entraram num projeto piloto, foi aprovado aqui também a
utilização das viaturas na Resitejo e o que eu constato é que existem contentores, com o
calor que está, com seis meses ou mais isto é vergonhoso, é enorme o cheiro
nauseabundo em muito sítios. Gostaria de saber o que é que se está a passar e o que é
que se pensa vir a fazer. ------------------------------------------------------------------------------Pergunta número dois: Alerta vermelho lançado pela autoridade Municipal da
Proteção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------O alerta vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera foi lançado de sábado
a terça (dezassete, dezoito, dezanove e vinte de junho) no que respeita a valores de
temperatura máxima superiores a quarenta graus centígrados conforme está
estabelecido e o alerta vermelho lançado pela proteção civil Municipal foi na quartafeira dia vinte e um de junho, ou seja depois de ter terminado o alerta vermelho do
Instituto Português do Mar e da Atmosfera e também da autoridade da Proteção Civil.
Como não havia relacionamento entre estres factos e depois de ter averiguado constatei
que este Alerta Municipal estava relacionado com um comunicado da empresa Águas
do Ribatejo onde alertava para a falta de capacidade de repor os níveis de água nos
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depósitos, ora se esta dificuldade se constatou só nos dias com temperaturas de valores
térmicos que ocorreram nessa altura com mais de quarenta graus é justo este apelar
para o que nos aconteceria se voltasse à mesma situação pelo qual passamos em dois mil
três e pelo que passou o concelho de Pedrogão Grande, Pampilhosa da Serra e Góis este
ano. Depois de se ter gasto milhões, porque estamos a falar em milhões e não em feijões,
nos estudos e construção dos novos locais de captação de água, transportes e depósitos
gostaria de saber se foi uma situação inopinada ou se é para se manter em situações
meteorológicas idênticas. -----------------------------------------------------------------------------E se for para se manter Senhor Presidente gostaria de ver um processo instaurado, um
processo de averiguações, especificamente, e divulgados os respetivos resultados sobre
todo este processo de estudos, sondagens, construção, transporte e depósitos de água que
foi efetuados pelas Águas do Ribatejo porque a ser real a situações futuras não foi
acautelado o interesse público, ou poderá ter havido neglicência, ou erro em todo este
processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------O ponto três que tenho para apresentar já falei duas vezes com o Senhor Presidente
que nunca me respondeu volto outra vez e agora com justa causa, foi adquirida uma
viatura, ao qual eu votei contra, um autocarro e sempre disse que era contra esta
situação, disse que estava a favor da aquisição de uma viatura nova e não de um
autocarro na altura, à época com treze anos porque só iria servir os interesses do
Municipio de transporte dos pequenos por mais dois anos e meio. Tem-se vindo a
constatar, e este autocarro custou mais de quarenta mil euros pela conversa, tem-se
vindo a constatar que esta viatura tem sido vista em vários mecânicos no Concelho da
Chamusca e diz-se aí nas tertúlias que já se gastou num ano mais de dez mil euros, a ser
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verdade (ou seja caixas de velocidade, ares condicionados, pronto uma série de coisas
que eu oiço aí assim na rua) e a ser verdade vem efetivamente dar-me razão na má
compra que foi feita por esta gestão da Câmara Municipal, daí que eu queira ser
esclarecido.” --------------------------------------------------------------------------------------------Concedida a palavra ao Senhor Presidente da Câmara este referiu que a última lavagem
de todos os contentores do Concelho tinha sido em maio de dois mil e dezassete, sendo que
estão contratadas quatro lavagens por ano estando agora a próxima programada lá para
o meio do próximo mês de julho. ---------------------------------------------------------------------Quanto à questão do alerta vermelho da Proteção Civil de facto não coincidem mas estão
relacionados, sendo que o da proteção civil apresenta uma situação constatada pelas
Águas do Ribatejo em que o principal depósito do Pinheiro Grande apresentava uma saída
de caudal de trezentos e setenta metros cúbicos a mais do que o normal. ---------------------Solicitado de um levantamento às Águas de Portugal, e talvez pelas temperaturas altas
daqueles dias, verificou-se que quase todos os depósitos estavam com os caudais no
máximo porém haviam três que não estavam a conseguir recuperar nem metade da sua
capacidade pelo débito que estavam ter. ------------------------------------------------------------Assim o alerta vermelho que foi lançado pela proteção civil foi no sentido de alertar e
pedir à população para ser mais comedida na utilização de água. -----------------------------Sobre o autocarro mencionou que de facto sofreu uma reparação em que foi substituída
a embraiagem e os pratos de embraiagem, um desgaste normal numa viatura que faz cerca
de dez mil quilómetros por mês, o que significa que está a ser utilizado. Prosseguiu
reforçando que aquando da aquisição justificou perfeitamente a opção de compra deste
autocarro por quarenta mil euros em vez de um novo, com a mesma capacidade, que
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custaria duzentos mil. Atenta ter sido uma boa gestão na altura, uma vez que para este
tipo de viaturas não se pode fazer rentings ou leasings pelo que teria ser pago na íntegra
ou então eventualmente recorrer a um empréstimo bancário, coisa que não pretendia uma
vez que não era favorável para a conjuntura do Município. Finalizou referindo que fará
chegar à Assembleia Municipal informação com as reparações do autocarro. ---------------Fernando Garrido, Coligação Mais e Melhor, salientou: ------------------------------------“Só esclarecer que dez contentores da Chamusca tem escrito vinte sete do dois de dois
mil e dezassete como sendo a data da última limpeza, vinte sete do dois de dois mil e
dezassete e não em maio, só para esclarecer que é o que lá está.” --------------------------------------------DOCUMENTOS / INFORMAÇÃO/ CONHECIMENTO -------------------- 1.Relatórios de Atividades do Executivo Municipal Relativos aos Meses de Abril e
Maio de 2017 – Apreciação; -------------------------------------------------------------------------Dado o envio atempado dos documentos o Senhor Presidente da Assembleia consultou o
Plenário sobre eventuais questões ou intervenções. -----------------------------------------------Pedindo a palavra o Senhor Deputado José Braz, disse que na última Assembleia em que
esteve falou e alertou para a situação de prevenção de incêndios, dado a experiência muito
negativa de dois mil e três que levou a que todos ficassem mais sensíveis relativamente ao
assunto. Pelo que questionou qual o ponto de situação da limpeza dos terrenos quer
municipais, quer privados nos perímetros urbanos e fora dos mesmos no nosso Concelho
indicando que deve ser feita uma grande sensibilização junto da população para que
cumpram o estipulado na lei. -------------------------------------------------------------------------Pediu, ainda, que o Senhor Presidente da Câmara, se pronunciasse sobre a Comissão
Municipal de Segurança, sabe que vários elementos da comunidade tomaram posse na
11

Freguesia da Carregueira, pretendia saber o ponto da situação, que tipo de trabalho tem
sido feito e se já foram realizadas reuniões. Esclareceu que falou sobre este assunto em
virtude de já ter sido abordado por cidadãos, que fazem parte da Comissão, sobre a
situação do referido Conselho. -----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara disse reconhecer um ligeiro atraso no processo da
limpeza das bermas e terrenos municipais uma vez que o começo dos trabalhos estava
previsto para início de junho, porém devido às fortes chuvadas foram adiados. -------------Decorrem de momento as limpezas das bermas de todas as estradas municipais e seguirse-ão as limpezas dos terrenos, estando previstas para este ano duas intervenções
suplementares, vai ser complicado e cria um acréscimo de custo na ordem dos quarenta
mil euros para a limpeza de terrenos. Estas estão previstas para a zona industrial de Ulme
e Cabeço de Espanha e tratam-se de desmatações, também irão ser intervencionados
alguns terrenos que não estavam calculados pelo que este ano só a nível de desmatações
e limpeza de bermas o orçamento rondará mais de setenta mil euros. -------------------------Sobre o Conselho Municipal de Segurança mencionou que ainda não reuniu, no entanto
de acordo com a legislação o Plano de Emergência Municipal tem que ser revisto e não
tendo o Municipio de momento capacidade técnica para o fazer irá realizar-se, com
certeza, uma reunião do Conselho Municipal de Segurança para refletir sobre as
condicionantes e preocupações relativamente ao referido Plano. ------------------------------Tomando novamente a palavra José Braz, CDU, relembrou que, apesar de ser uma
responsabilidade sua, há alguns privados que se fazem esquecidos e não limpam os seus
terrenos, cabendo nestes casos às entidades Municipais e GNR alertar e fazer ver as essas
pessoas que tem o dever cívico e responsabilidade civil de manter os terrenos limpos de
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modo a garantir a segurança da população. Caso isso não suceda a Autarquia pode
proceder a essa limpeza e apresentar a fatura dos custos a esses cidadãos para além das
elevadas penalizações que existem. ------------------------------------------------------------------Joel Marques, PS, realçando que a proteção civil é um tema que o toca bastante começou
por esclarecer que o IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera não imite alertas
mas sim avisos. Considera que todos, enquanto cidadãos preocupados, devem fazer a
sinalização dos terrenos que estão por limpar dando o exemplo da Freguesia da
Carregueira que instituiu um documento próprio para que as pessoas que entendessem
que algum terreno não estava em condições dessem conhecimento à Junta de Freguesia,
que por sua vez ia ao local fiscalizar e transmitia a situação ao Município de Chamusca e
ao SPENA – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente para que fossem tomadas as
devidas diligências. Uma vez que é impossível para os autarcas verem tudo e estarem em
todo o lado acha muito importante o exercício de cidadania, e que os Membros da
Assembleia, enquanto pessoas responsáveis por um concelho, também tem a
responsabilidade de sinalizar estas situações a quem de direito. Rematou transmitindo que
todos os terrenos sinalizados, com exceção de um que tinha alguns problemas, foram
limpos e que a colaboração do Municipio em conjunto com a GNR e o SEPNA funcionou
a cem por cento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTOS / APROVAÇÃO ---------------------------------2. Contabilidade – Prestação de Contas Consolidadas 2016 – Apreciação e votação; ---Referindo as contas consolidadas o Senhor Presidente da Câmara relativamente à
demonstração de resultados financeiros e no que respeita aos custos e perdas, do exercício
de 2016, disse ter havido um resultado financeiro de duzentos e vinte cinco mil cento e
13

oitenta e cinco euros, quanto aos proveitos e ganhos o resultado foi de duzentos e oitenta
e cinco mil trezentos e trinta e cinco euros e trinta e dois cêntimos, sendo que as duas
entidades de referência para os indicadores são as Águas do Ribatejo e a SRU (LT,
Sociedade de Reabilitação Urbana, EM. declarou que de momento e com o que foi a
Prestação de Contas das duas empresas a consolidação não altera minimamente a
estrutura financeira da entidade, concluiu que em caso de necessidade de mais algum tipo
de esclarecimento o Dr. Vitor Costa estaria disponível para o fazer. --------------------------3. Desvinculação / Abandono do Município da Chamusca da RESIUB – Associação
de Municípios de Coruche, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça,
Chamusca e Cartaxo para o tratamento de Resíduos Sólidos – Apreciação e votação; ----Usando da palavra o Eleito Rui Pires, PS, questionou o porquê de só agora se ter
chegado a esta decisão e se a mesma foi pacífica ou não por parte dos outros
intervenientes. ------------------------------------------------------------------------------------------Explicando o Senhor Presidente da Câmara que de acordo com as novas imposições da
ERSAR os municípios tem que ter uma entidade gestora para os resíduos e não estando o
Município da Chamusca a usufruir dos serviços da RESIURB por estar no sistema da
RESITEJO não faz sentido a duplicidade da sua intervenção em duas entidades com um
objeto e fins semelhantes. -----------------------------------------------------------------------------Esclareceu, ainda, que o assunto foi presente à Assembleia Municipal da RESIURB
sendo que todos os envolvidos concordaram, então e pela reestruturação que a RESIURB
e Ecolezíria estão a passar neste momento e após conversa com os Senhores Vereadores
ficou decidido ser esta a altura oportuna para fazer a desvinculação. -------------------------Nada mais surgindo foi a Desvinculação / Abandono do Município da Chamusca da
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RESIURB colocada à votação e Aprovada por unanimidade e em minuta para efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------4. Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks – Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei n.º 8/2012 de 21.02 (LCPA) para Prestação
de Serviços de Sistema Integrado de Gestão Escolar – SIGA – Apreciação e votação; ----PS, Rui Pires interveio sobre todas as autorizações de compromisso que irão ser
apresentadas dizendo: ---------------------------------------------------------------------------------“Eu acredito que a informação que chegou aos Senhores Vereadores quando o assunto
passou pela Câmara terá sido mais do que esta, de alguma forma terão tido
conhecimento, acredito eu, para tomar a decisão favorável porque esta informação
começa por “Face ao exposto pelo serviço informático…” e depois mais tarde noutro
ponto “Face ao exposto pelo Serviço da Educação…”, enfim há uma série de
identificações de necessidades e justificações com certeza a que nós não temos acesso.
Portanto como tal aquilo que me parece é que nós vamos aqui votar, eu pelo menos isso
farei, a questão legal, simplesmente a questão legal de vir à Assembleia Municipal
porque face ao exposto deste serviço, doutro e doutro não tenho essa informação em
concreto. ------------------------------------------------------------------------------------------------Portanto eu vou e é isto que eu quero dizer, vou dar um voto de confiança em relação
ao trabalho que foi efetuado porque não tenho estas informações.” -------------------------Nada mais surgindo a Prévia autorização de assunção de compromisso plurianual ao
abrigo da Lei n.º 8/2012 de 21.02 (LCPA) para Prestação de Serviços de Sistema
Integrado de Gestão Escolar – SIGA foi votada e Aprovada por unanimidade e em minuta
para efeitos imediatos. -------------------------------------------------------------------------------15

--5. Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks – Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei n.º 8/2012 de 21.02 (LCPA) para Prestação
de Serviços de Manutenção do Licenciamento do Software de Assiduidade – Apreciação
e votação; ------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo intervenções foi a Prévia autorização de assunção de compromisso
plurianual ao abrigo da Lei n.º 8/2012 de 21.02 (LCPA) para Prestação de Serviços de
Manutenção do Licenciamento do Software de Assiduidade votada e Aprovada por
unanimidade e em minuta para efeitos imediatos. -------------------------------------------------6. Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks – Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei n.º 8/2012 de 21.02 (LCPA) para Prestação
de Serviços de Sistema de Geo-Localização de Viaturas – Apreciação e votação; ----------Nada surgindo a Prévia autorização de assunção de compromisso plurianual ao abrigo
da Lei n.º 8/2012 de 21.02 (LCPA) para Prestação de Serviços de Sistema de GeoLocalização de Viaturas foi votada e Aprovada por unanimidade e em minuta para efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------7. Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks - Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei 8/2012 de 21.02 (LCPA) para renovação de
serviços de Assessoria Jurídica – Apreciação e votação; ----------------------------------------Votada e Aprovada por unanimidade e em minuta para efeitos imediatos a Prévia
autorização de assunção de compromisso plurianual ao abrigo da Lei 8/2012 de 21.02
(LCPA) para renovação de serviços de Assessoria Jurídica. -----------------------------------8. Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks - Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei 8/2012 de 21.02 (LCPA) para aquisição de
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serviços para Atividades Animação e de Apoio à Família – Atividades de Prolongamento
de Horário nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar – 2017/2018 – Apreciação e
votação; -------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada por maioria e em minuta para efeitos imediatos a Prévia autorização de
assunção de compromisso plurianual ao abrigo da Lei 8/2012 de 21.02 (LCPA) para
aquisição de serviços para Atividades Animação e de Apoio à Família – Atividades de
Prolongamento de Horário nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar –
2017/2018, com dezanove votos a favor e uma abstenção do Eleito João Santos, da
Coligação Mais e Melhor, que apresentou a seguinte declaração de voto: -------------------“A minha declaração de voto é muito simples quer dizer nota-se perfeitamente entre o
ponto 8 e o ponto 9 que estamos a tratar praticamente da mesma coisa e o valor que
estamos aqui a falar é setenta e quatro mil novecentos e noventa e nove euros e noventa
e oito cêntimos, acho que isto justifica bem porque é que está repartido e porque é que é
feito assim. Portanto o meu voto vai ser de abstenção, não por não querer que haja
realmente as atividades de prolongamento mas é pela forma como estão a fazê-lo.” ------9. Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks - Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei 8/2012 de 21.02 (LCPA) para aquisição de
serviços para Atividades de enriquecimento curricular – Escolas Básicas do 1.º Ciclo do
Concelho da Chamusca – 2017/2018 – Apreciação e votação; ---------------------------------Apresentada a Prévia autorização de assunção de compromisso plurianual ao abrigo
da Lei 8/2012 de 21.02 (LCPA) para aquisição de serviços para Atividades de
enriquecimento curricular – Escolas Básicas do 1.º Ciclo do Concelho da Chamusca –
2017/2018 que exposta a votação obteve Aprovação por maioria, e em minuta para efeitos
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imediatos, com dezanove votos a favor e uma abstenção do Eleito João Santos, da
Coligação Mais e Melhor, cuja Declaração de Voto citou no ponto anterior. ----------------10. Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks - Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei 8/2012 de 21.02 (LCPA) para aquisição de
serviços para o Ensino da Música nos Jardins de Infância do Concelho – 2017/2018 –
Apreciação e votação; ---------------------------------------------------------------------------------Referida a Prévia autorização de assunção de compromisso plurianual ao abrigo da
Lei 8/2012 de 21.02 (LCPA) para aquisição de serviços para o Ensino da Música nos
Jardins de Infância do Concelho – 2017/2018 foi a mesma votada e Aprovada por
unanimidade e em minuta para efeitos imediatos. ------------------------------------------------11. Secção de Aprovisionamento e Gestão de Stocks - Prévia autorização de assunção
de compromisso plurianual ao abrigo da Lei 8/2012 de 21.02 (LCPA) para renovação do
serviço de locação de uma Motoniveladora do tipo Caterpillar 120G (em estado usado)
– 2017/2018 – Apreciação e votação; ---------------------------------------------------------------Pedindo a palavra Fernando Garrido, Coligação Mais e Melhor solicitou
esclarecimento sobre o assunto, sendo que, segundo ele, a Câmara Municipal é detentora
de uma máquina de nivelar que sofreu reparações há um ou dois anos, pelo que acha que
há aqui qualquer coisa que não entende. Se há uma niveladora que já tem visto a trabalhar
está-lhe a fazer confusão o porquê do serviço de locação de outra. ----------------------------Explicou o Senhor Presidente da Câmara que a motoniveladora que tem sido vista foi a
adquirida em sistema de renting e sobre a qual se está a fazer prorrogação de contrato,
dado o términus do anterior. --------------------------------------------------------------------------Novamente Fernando Garrido, Coligação Mais e Melhor, pergunta o que foi feito da
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motoniveladora que a Câmara tinha há uns anos atrás, respondendo o Senhor Presidente
da Câmara que está parada porque as reparações que necessita não permitem que ela
trabalhe em condições. --------------------------------------------------------------------------------Terminadas as intervenções o Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou a
Prévia autorização de assunção de compromisso plurianual ao abrigo da Lei 8/2012 de
21.02 (LCPA) para renovação do serviço de locação de uma Motoniveladora do tipo
Caterpillar 120G (em estado usado) – 2017/2018 à votação tendo a mesma sido Aprovada
por unanimidade de presenças e em minuta para efeitos imediatos. ----------------------------12. Parecer prévio vinculativo para renovação de contrato de prestação de serviços na
modalidade de avença de um Técnico Superior – Área de Arqueologia – Apreciação e
votação; -------------------------------------------------------------------------------------------------Apresentado o ponto e nada surgindo foi o Parecer prévio vinculativo para renovação
de contrato de prestação de serviços na modalidade de avença de um Técnico Superior
– Área de Arqueologia votado e Aprovado por unanimidade de presenças. ------------------13. Parecer prévio vinculativo para renovação de contrato de prestação de serviços na
modalidade de avença de um Técnico Superior – Área de Ação Social – Apreciação e
votação; -------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade o Parecer prévio vinculativo para renovação de contrato de
prestação de serviços na modalidade de avença de um Técnico Superior – Área de Ação
Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------14. Contratos Interadministrativos – Apreciação e votação; ---------------------------------a)Minuta de Contrato Interadministrativo 2017-2 (Município de Chamusca / União de
Freguesias de Parreira e Chouto) – Aprovado por unanimidade.----------------------------19

--b)Minuta de Contrato Interadministrativo 2017-2 (Município de Chamusca /Freguesia
de Vale de Cavalos) – Aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------15 – Protocolos de Cooperação – Apreciação e votação: --------------------------------------a)Proposta de Protocolo de Cooperação entre a ARSLVT e o Município de Chamusca
– Instalação e funcionamento da Unidade de Saúde da Chamusca – Aprovado por
unanimidade; -------------------------------------------------------------------------------------------b)Protocolo de Cooperação entre Município e Chamusca e Papelaria “Loja S. Pedro”
– Aquisição dos Manuais e Livros de Fichas de Apoio para Atribuição aos Alunos do
Ensino Público Obrigatório – Aprovado, por maioria, com uma abstenção do Eleito Rui
Pires, PS; ------------------------------------------------------------------------------------------------c)Protocolo de Cooperação entre Município e Chamusca e Papelaria “O Patamar”
Aquisição dos Manuais e Livros de Fichas de Apoio para Atribuição aos Alunos do
Ensino Público Obrigatório – Aprovado, por maioria, com uma abstenção do Eleito Rui
Pires, PS; ----------------------------------------------------------------------------------------------16 – Protocolo de Colaboração entre a CIMLT e o Município de Chamusca –
candidatura ao Programa Operacional Regional do Alentejo (PO Alentejo 2020) –
Tipologia de Intervenção de Redução do Abandono Escolar – Aprovado por
unanimidade; -----------------------------------------------------------------------------------------17 – Protocolos de Colaboração Administrativa e Financeira – Apreciação e votação;
a) Protocolo nº 63/2017 entre Município de Chamusca e Chamusca Basket – Campus
internacional de Basket na Chamusca (25 de junho a 02 de julho) – Aprovado, por
maioria, com uma abstenção do Eleito Rui Pires, PS; --------------------------------------------Rui Pires, PS, apresentou a seguinte Declaração de Voto: ----------------------------------20
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--“Não vou dizer nada de novo em relação às sessões anteriores mas portanto continuo
a manter a minha posição de abstenção em protocolos que não sejam do Município com
entidades da Administração Pública, com os motivos já bem identificados nas sessões
anteriores.” ---------------------------------------------------------------------------------------------b) Protocolo nº 64/2017 entre Município de Chamusca e RESITEJO – Cedência de
uma unidade de pessoal – Assistente Operacional – Aprovado por maioria com treze
votos a favor das bancadas do PS e da Coligação Mais e Melhor, seis votos contra da
bancada da CDU e uma abstenção do Eleito Rui Pires, PS. -------------------------------------c) Protocolo nº 65/2017 entre Município de Chamusca e RESITEJO – Cedência de
uma unidade de pessoal – Assistente Operacional – Aprovado por maioria com treze
votos a favor das bancadas do PS e da Coligação Mais e Melhor, seis votos contra da
bancada da CDU e uma abstenção do Eleito Rui Pires, PS. -------------------------------------d) Protocolo nº 66/2017 entre Município de Chamusca e RESITEJO – Cedência e uma
unidade de pessoal – Assistente Operacional – Aprovado por maioria com treze votos a
favor das bancadas do PS e da Coligação Mais e Melhor, seis votos contra da bancada da
CDU e uma abstenção do Eleito Rui Pires, PS. ----------------------------------------------------e) Protocolo nº 68/2017 entre Município de Chamusca e Grupo Desportivo da Parreira
– RACH – Obras de Requalificação no Campo de Futebol na Área do Desporto; ---------Fernando Garrido, Coligação Mais e Melhor, referindo o seu conhecimento e
experiência com campos relvados que vieram a perecer dado o elevado custo de
manutenção, perguntou se para além do citado neste protocolo está prevista a permanente
manutenção do campo. Respondendo o Senhor Presidente da Câmara que este protocolo
se destina exclusivamente para apoio as obras de requalificação de balneários, quanto à
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questão da relva considera ser uma questão a colocar ao Grupo Desportivo. ----------------Nada para surgindo o ponto foi colocado a votação e Aprovado, por maioria, com uma
abstenção do Eleito Rui Pires, PS. -----------------------------------------------------------------f) Protocolo nº 69/2017 entre Município de Chamusca e Freguesia de Vale de Cavalos –
Requalificação do Cemitério Velho de Vale de Cavalos – Aprovado por unanimidade. -g) Protocolo nº 71/2017 entre Município de Chamusca e Freguesia de Vale de Cavalos
– Requalificação de Casa para Apoio à Academia Sénior de Vale de Cavalos – Aprovado
por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------h) Protocolo nº 72/2017 entre Município de Chamusca e União Desportiva de Chamusca
Cedência e uma unidade de pessoal a desempenhar funções, na área da atividade física
e desportiva, equivalentes às de Nadador-salvador – Aprovado, por maioria, com uma
abstenção do Eleito Rui Pires, PS; ------------------------------------------------------------------Terminada a Ordem de Trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia inquiriu o público
sobre possíveis intervenções. -------------------------------------------------------------------------Cumprimentando todos os presentes apresentou-se o Senhor Frederico Centeio,
residente em Chamusca que expôs o seguinte: -----------------------------------------------------“Eu vinha aqui fazer uma pergunta antes de mais ao Senhor Presidente da Assembleia
Municipal visto que me ocorreu um acidente, ou um incidente, o ano passado durante a
Semana da Ascensão onde o meu cavalo veio a falecer. Depois de várias tentativas de
chegaremos aqui a um consenso e apurar responsabilidades perante a Câmara
Municipal fui obrigado a contactar um escritório de advogados para tentar resolver esta
situação. Esse escritório de advogados escreveu uma carta dirigida ao Município da
Chamusca, endereçada ao Senhor Presidente da Câmara Municipal e ao Senhor
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Presidente da Mesa da Assembleia, datada, salvo erro, de dois de setembro do ano
passado rececionada na Câmara Municipal no dia cinco à qual nunca obtive uma
resposta. Vinha cá saber porquê tanto da parte do Senhor Presidente da Mesa da
Assembleia porque é que não obtive, se leu a carta se não leu a carta, porque acho
estranho depois daquilo que aconteceu, depois das coisas todas não obter resposta.” -----O Senhor Presidente da Assembleia disse nunca ter tido conhecimento da mencionada
carta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tomando a palavra o Senhor Presidente da Câmara lamentando o sucedido explicou que
já tinham tentado resolver o caso através do seguro, pelo que foram solicitados ao Senhor
Frederico todos os documentos do cavalo para que o processo pudesse avançar dentro
dos termos legais, porém os documentos nunca foram apresentados e segundo o gabinete
jurídico a resposta já foi remetida ao seu advogado. De momento é tudo o que pode
informar sobre a situação, acrescentou ainda que irá remeter à Assembleia Municipal todo
o processo de forma que fiquem todos inteirados do assunto. -----------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia solicitou ao Senhor Frederico Centeio que lhe fizesse
chegar a carta para que a possa apresentar aos eleitos, ao que o mesmo anuiu referindo:
--“Eu tenho aqui a carta a seguir já lha entrego e peço desculpa de estar a insistir mas
em relação aos documentos, a carta no fundo conta o episódio todo, quanto aos
documentos e acionar o seguro normalmente é complicado quando se fazem coisas
ilegais a seguir, um cavalo ser enterrado na altura, hoje já é permitido, mas na altura
era ilegal. Acionar um seguro com os documentos de um cavalo que está enterrado mais
complicado se torna, mas isso são outras questões e há de haver meios legais para o
fazer. Eu só vinha cá para perguntar porque é que não tinha obtido resposta à carta que
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lhe foi endereçada.” -----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia afirmou já ter dado a resposta, porém repetindo
disse que não deu a devida resposta porque não recebeu nada. --------------------------------O suporte digital encontra-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 2017. -------------------------------------------------------------------------Nada mais ocorrendo, o Senhor Presidente da Assembleia deu 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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