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ACTA Nº 5/2017
--Ata da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia
dez de agosto de dois mil e dezassete no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho
em Chamusca. ------------------------------------------------------------------------------------------Aos dez dias, do mês de agosto de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, realizou-se a Sessão Extraordinária, 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 – Reabilitação do Sistema de Diques da Chamusca: ----------------------------------------a) Contrato interadministrativo para execução do projeto de prevenção e gestão de
riscos de cheias e inundações entre a Agência Portuguesa do Ambiente e o município de
Chamusca – Apreciação e votação; -----------------------------------------------------------------b) Dotação em orçamento de verbas – Apreciação e votação; --------------------------------c) Autorização prévia favorável à assunção do compromisso plurianual – Apreciação
e votação; -----------------------------------------------------------------------------------------------2 – 2ª Revisão Orçamental de 2017 – Apreciação e votação; ---------------------------------3 – Protocolos – Apreciação e votação; --------------------------------------------------------1

--a) Adenda ao Contrato de Colaboração Administrativa e Financeira nº 1/2017 entre
Município da Chamusca e Agrupamento de Escolas de Chamusca – Utilização do
Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica e Secundária da Chamusca pela
Comunidade Extra Escolar – Apreciação e votação; --------------------------------------------b) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira nº 73/2017 entre Município
de Chamusca e Agrupamento de Escolas de Chamusca – Obras de Requalificação de
Salas de Aulas para a Implementação da “Sala de Aula do Futuro” – Apreciação e
votação; -------------------------------------------------------------------------------------------------c) Adenda ao Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira nº 60/2016 entre
Município da Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da Chamusca – Cedência de uma
Unidade de Pessoal – Assistente Operacional – Apreciação e votação; ----------------------d) Adenda ao Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira nº 62/2016 entre
Município da Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da Chamusca – Cedência e uma
Unidade de Pessoal a Desempenhar Funções na Área da Atividade Física e Desportiva
Equivalentes às de Nadador-Salvador – Apreciação e votação; -------------------------------e) Adenda ao Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira nº 62/2017 entre
Município da Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da Chamusca – Apoio a
Melhorias nas Condições de Funcionamento do Jardim de Infância da Chamusca –
Instalação de Módulos – Apreciação e votação; --------------------------------------------------f)Protocolo de Cooperação entre Município da Chamusca, Associação Humanitária
Bombeiros Voluntários da Chamusca e a Eurosistra Portugal, Lda. – Serviço de
Restabelecimento Pós-acidente – Apreciação e votação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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---------------------------------------------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 justificadas verbalmente apresentando os respetivos pedidos de substituição de
Vânia Jacinto substituída Ana Filipa Mendes, PS e de Manuel Tiago Neto Pestana Prestes
que se fez substituir por Cândida Sofia Rodrigues Lino, Coligação Mais e Melhor, de José
Joaquim Braz, CDU que não se fez substituir. -----------------------------------------------------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 e Senhora Dr.ª Aurelina Maria Conde Andrade Rufino. -------------------------------------------------------------DOCUMENTOS / APROVAÇÃO ---------------------------------1 – Reabilitação do Sistema de Diques da Chamusca: ----------------------------------------a) Contrato interadministrativo para execução do projeto de prevenção e gestão de
riscos de cheias e inundações entre a Agência Portuguesa do Ambiente e o município de
Chamusca – Apreciação e votação; -----------------------------------------------------------------b) Dotação em orçamento de verbas – Apreciação e votação; --------------------------------c) Autorização prévia favorável à assunção do compromisso plurianual – Apreciação
e votação; ---------------------------------------------------------------------------------------------3

--Concedida a palavra ao Senhor Presidente da Câmara que explicou o porquê da
solicitação da sessão extraordinária referindo a sua relação com a requalificação e
recuperação dos Diques do Concelho. --------------------------------------------------------------Prosseguiu referindo tratar-se de um procedimento lançado pela APA,IP com base no
aviso 10-2017-13 para Concurso de Apresentação de Candidaturas ao Programa
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), no âmbito das
intervenções estruturais de desobstrução, regularização fluvial e controlo de cheias em
zonas de inundações frequentes e danos elevados para os diques pertencentes à APA, IP e
situados na área do Município da Chamusca. -----------------------------------------------------Assim e que de acordo com o constante no anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro,
as Câmaras Municipais devem colaborar no apoio a programas e projetos de interesse
municipal, em parceria com outras entidades da administração central. Daí a
possibilidade da realização do referido Contrato Interadministrativo de acordo com o
aprovado no seio da Câmara Municipal, sendo que o proposto e o pretendido através da
presente Sessão Extraordinária é a anuência do processo por parte da Assembleia
Municipal de modo a que em tempo útil se consiga a aprovação da candidatura. -----------As obrigações do Municipio serão a comparticipação do valor correspondente a metade
de metade do valor da contrapartida nacional, preparação do processo administrativo,
proceder à adjudicação dos estudos e das das obras, das assistências técnicas bem como
às demais ações processuais que lhe competem, também a receção provisória e definitiva
das obras, a manutenção dos diques, por um período de cinco anos e ainda, em abril e
setembro, acompanhar a APA, IP nas vistorias com técnicos designados. --------------------Relativamente à Dotação Orçamental em verbas, apresentada, mencionou ser necessária
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para prossecução dos trabalhos contidos no contrato Interadministrativo, pelo que é
proposta uma revisão orçamental com os seguintes valores: ------------------------------------Elaboração de estudo técnico/projeto vinte e dois mil euros, Reabilitação do Sistema de
Diques da Chamusca um milhão trinta e sete mil setecentos e setenta e sete euros e trinta
e quatro cêntimos e Fiscalização da obra quarenta mil euros. ----------------------------------Sobre a Autorização Prévia Favorável à Assunção de Compromisso Plurianual é
necessária dado que a obra vai para além de um ano, sendo por isso indispensável a
aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------Fernando Garrido, Coligação Mais e Melhor, referiu: -----------------------------------------“Pelos documentos que me chegaram tenho muitas dúvidas, e como tenho muitas
dúvidas por não estar esclarecido, gostava antes de tomar uma decisão de ser
esclarecido. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ou seja: efetivamente neste momento os diques são o último reduto que nós temos, na
proteção das cheias, porque antigamente havia os “esporões”, havia cem metros de
maracha e neste momento não temos, “esporões” e a maracha tornou-se insignificante
na proteção das cheias. A última defesa são os diques. Como base na última intervenção
de há quinze anos eu constatei que a intervenção foi redondamente mal feita. O que é
que aconteceu? Aconteceu que arrancaram as ervas e colocaram cimento em cima das
raízes. Um ano depois estava tudo na mesma. Com base no que se constatou na última
intervenção que foi feita há catorze anos estou com um certo receio, daí esta minha
preocupação, a Câmara Municipal da Chamusca ser responsável pela manutenção
durante cinco anos porque não tendo o caderno de encargos não sei o que é que vai ser
intervencionado diretamente. No dique da Junceira as plantas e arbustos têm o dobro
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do volume do dique, há buracos que cabe lá um jipe, há aqui uma série de intervenções
que eu gostava de saber como irão ser efetuadas: – matar as plantas com produtos
“xpto”, fazer isto fazer aquilo, que é para eu estar descansado e ter a certeza que a
Câmara nos próximos cinco anos não vai gastar o dobro daquilo que irá ser gasto nesta
intervenção. Se o Senhor Presidente da Câmara me garantir, e isso fique em ata, que
efetivamente isso vai ser acautelado eu aprovo tudo isto, no entanto como não tenho
dados com os papéis que me foram enviados, eu fico preocupado com base na última
intervenção nos diques. Aliás no dique do Cabido a única intervenção que teve foi uma
desmatação nunca foi feito nada, daí que eu gostava que o Senhor me esclarecesse e se
comprometesse nesta Assembleia para eu poder aprovar porque senão tenho que
forçosamente me abster.” -----------------------------------------------------------------------------Intervindo o Senhor Presidente da Câmara disse ser um compromisso muito difícil de
assumir principalmente no período pré eleitoral em que estamos, comprometer-se com o
que irá ser feito no próximo ano é impossível. Continuou dando como exemplo a situação
preocupante do dique da Junceira explicando que o levantamento feito foi muito rigoroso
para o que o orçamento também o fosse. Porém diz ser lógico não se poder comprometer
que não irão nascer ervas. Citou que fazendo fé no trabalho técnico, o levantamento
executado foi exatamente para zelar que fossem identificadas todas as zonas debilitadas
dos diques, contemplando em caderno de encargos todas as intervenções de fundo. --------Acrescentou que existem cláusulas de garantia para a execução da obra pelo que
qualquer erro que surja durante a obra o empreiteiro durante cinco anos irá responder de
acordo com as mesmas. -------------------------------------------------------------------------------Rui Pires, PS disse: --------------------------------------------------------------------------------6
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--“De fato uma das questões que eu também tinha aqui é a questão da manutenção, não
é um pedido de garantias não é isso que está em causa, até porque será porventura a
última oportunidade que terei de intervir enquanto membro desta assembleia. A questão
é mais se com base na experiência anterior existirá já alguma estimativa para custos de
manutenção (se bem que a seguir vamos estar a falar da autorização de tudo isso para
2017/2018), mas para os cinco anos, de quanto é que poderá custar ao Município. -------A outra questão está relacionada com algo que eu não consegui esclarecer e que acho
importante, refere-se ao estudo e à fiscalização: - se estas duas outras componentes estão
inseridas no valor que está protocolado com a APA ou se são valores à parte que o
Município terá de suportar.” -------------------------------------------------------------------------Respondeu o Senhor Presidente da Câmara que em relação à primeira questão há
estimativas de custo, reportando para o plano de manutenções e limpezas dos diques,
nomeadamente do Casal Velho e da Senhora das Dores que são intervencionados
anualmente e o grande problema que existe está relacionado com os silvados, porque as
suas raízes degradam as juntas. Disse não ter o valor certo mas ronda anualmente os
dezoito a dezanove mil euros a limpeza destes dois diques. Relativamente aos outros dois
diques não houve qualquer intervenção apenas pequenas limpezas que são feitas
pontualmente, estando perspetivado que com esta intervenção sejam solucionados os
problemas existentes a nível da estabilidade. ------------------------------------------------------Tratam-se de intervenções simples, e desde que haja um plano de manutenção anual que
seja cumprido não se chegará ao ponto em que nos encontramos atualmente. ------------------Sobre a outra questão levantada refere que os valores da fiscalização e dos estudos
estão incluídos na candidatura e serão comparticipados em uma parte. --------------------7

--Dirigiu-se à Chefe de Divisão do DUPOA, Senhora Engenheira Evelina Cebola para que
esclarece-se sobre a gestão do projeto. ----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia deu permissão para que a Senhora Chefe de
Divisão se pronunciasse. --------------------------------------------------------------------------------Assim a Senhora Engenheira Evelina Cebola esclareceu que o projeto e a fiscalização
não estão abarcados no protocolo com a APA mas estão englobados na candidatura e
serão comparticipados em setenta e cinco por cento. Terminou referindo que o protocolo
com a APA está apenas relacionado com o tratamento dos diques. ----------------------------Nada mais ocorrendo foi o supracitado ponto e respetivas alíneas colocados a votação,
assim: ----------------------------------------------------------------------------------------------------1 – Reabilitação do Sistema de Diques da Chamusca: ----------------------------------------a) Contrato interadministrativo para execução do projeto de prevenção e gestão de
riscos de cheias e inundações entre a Agência Portuguesa do Ambiente e o Município
de Chamusca – Votado e Aprovado por unanimidade de presenças. --------------------------b) Dotação em orçamento de verbas – Apreciada e Aprovada por unanimidade de
presenças. -----------------------------------------------------------------------------------------------c) Autorização prévia favorável à assunção do compromisso plurianual – Votada e
Aprovada por unanimidade de presenças. ----------------------------------------------------------2 – 2ª Revisão Orçamental de 2017 – Apreciação e votação; ---------------------------------O Senhor Presidente da Câmara explicou que esta revisão compreende uma diminuição
da verba na sede de despesas nas GOP’s relativas ao Centro de Saúde da Chamusca/
Portugal 2020, uma vez que o Municipio não vai ser o responsável pela obra mas sim a
ARS, e também no projeto Sala de Aprendizagens Criativas. ---------------------------------8
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--E a criação e reforço da verba de 2017 e 2018 nas GOP’s referentes à Requalificação
do Sistema de Diques da Chamusca, elaboração do Estudo Técnico/Projeto e Fiscalização
da Obra e abertura de uma nova rubrica para o Projeto Sala de Aprendizagens Criativas
dado que a classificação orçamental é diferente, trata-se apenas da transferência da verba
de um lado para o outro. ------------------------------------------------------------------------------Nada ocorrendo foi a 2ª Revisão Orçamental de 2017 colocada à votação e Aprovada
por unanimidade de presenças. ----------------------------------------------------------------------3 – Protocolos – Apreciação e votação; ----------------------------------------------------------a) Adenda ao Contrato de Colaboração Administrativa e Financeira nº 1/2017 entre
Município da Chamusca e Agrupamento de Escolas de Chamusca – Utilização do
Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica e Secundária da Chamusca pela
Comunidade Extra Escolar – Apreciação e votação; --------------------------------------------Usando da palavra o Eleito Rui Pires, PS, proferiu o seguinte: -------------------------------"Entendendo como uma não corresponsabilização, continuo a abster-me na votação
de protocolos e adendas que não seriam de apreciação obrigatória pela Assembleia
Municipal. Recordo ainda que sobre essa matéria apresentei uma recomendação
durante o período de antes da ordem do dia da sessão de Fevereiro deste ano." -----------Continuou referindo: ---------------------------------------------------------------------------------"Neste caso e em relação a este protocolo fiquei muito admirado pelo facto de haver
aqui uma correção na ordem dos sessenta e sete por cento, ou seja estava estimado um
valor mensal de mil duzentos e cinquenta e chegamos ao ponto em que a previsão para
outubro e novembro é de dois mil e quinhentos euros. Portanto isto carece obviamente
de alguma explicação, é essa explicação que eu pretendo ouvir porque foi muito aquém
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a estimativa que se fez em relação ao que se espera executar.” --------------------------------Esclareceu o Senhor Presidente da Câmara Municipal que este acréscimo se deve
precisamente à utilização por parte da Comunidade extra-escolar nomeadamente pelas
equipas de Basquetebol que frequentam o pavilhão, neste ano há muito mais equipas e
escolinhas o que resulta num aumento do número de horas semanais de uso. ----------------Ressalvando que a Chamusca é considerada um Município Amigo do Desporto tendo
sido galardoada por isso, julga ser de louvar o Chamusca Basket Clube que a seu ver tem
desenvolvido um bom trabalho sendo este o reflexo da maior utilização, mais equipas,
mais jovens a praticar desporto reconhecendo que em boa hora o Chamusca Basket Clube
tem desenvolvido um bom trabalho, termina salientado ser muito boa a utilização dum
equipamento destes que permite à comunidade usufrui do espaço e praticar desporto. -----Não havendo mais intervenções o ponto foi votado e Aprovado por maioria de presença
com uma abstenção do Eleito Rui Pires, PS. -------------------------------------------------------b) Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira nº 73/2017 entre Município
de Chamusca e Agrupamento de Escolas de Chamusca – Obras de Requalificação de
Salas de Aulas para a Implementação da “Sala de Aula do Futuro” – Apreciação e
votação; -------------------------------------------------------------------------------------------------Rui Pires, PS, apresentou o seu parecer sobre o assunto: -------------------------------------"Que fique registado, como muitos sabem, que no meu entender de membro cessante
desta assembleia e de professor de física e química que lecionou durante 18 anos nesse
estabelecimento de ensino, as prioridades físicas da escola estão antes relacionadas com
a saúde pública, segurança e ambiente / comodidades, assim como outro tipo de
equipamentos.” ---------------------------------------------------------------------------------------10
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--O Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou o referido protocolo à votação
tendo o mesmo sido Aprovado por maioria de presenças com uma abstenção de Rui Pires,
PS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Adenda ao Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira nº 60/2016 entre
Município da Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da Chamusca – Cedência de uma
Unidade de Pessoal – Assistente Operacional – Apreciação e votação; ----------------------Nada surgindo o ponto foi votado e Aprovado por maioria de presenças com uma
abstenção de Rui Pires, PS. ---------------------------------------------------------------------------d) Adenda ao Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira nº 62/2016 entre
Município da Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da Chamusca – Cedência e uma
Unidade de Pessoal a Desempenhar Funções na Área da Atividade Física e Desportiva
Equivalentes às de Nadador-Salvador – Apreciação e votação; -------------------------------Foi a referida Adenda votada e Aprovada por maioria de presenças com uma abstenção
de Rui Pires, PS. ----------------------------------------------------------------------------------------e) Adenda ao Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira nº 62/2017 entre
Município da Chamusca e Santa Casa da Misericórdia da Chamusca – Apoio a
Melhorias nas Condições de Funcionamento do Jardim de Infância da Chamusca –
Instalação de Módulos – Apreciação e votação; --------------------------------------------------Também votada e Aprovada por maioria de presenças com uma abstenção do Eleito Rui
Pires, PS, a Adenda ao Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira nº 62/2017.
--f)Protocolo de Cooperação entre Município da Chamusca, Associação Humanitária
Bombeiros Voluntários da Chamusca e a Eurosistra Portugal, Lda. – Serviço de
Restabelecimento Pós-acidente – Apreciação e votação; -------------------------------------11

-- Não havendo interferências o supracitado protocolo foi votado e Aprovado por maioria
de presenças coma abstenção de Rui Pires do PS. ------------------------------------------------Terminada a Ordem de Trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia inquiriu o público
sobre possíveis intervenções, nada advindo. -------------------------------------------------------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
Extraordinária de agosto de 2017. -------------------------------------------------------------------Nada mais ocorrendo, o Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a Sessão
Extraordinária 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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