Assembleia Municipal de Chamusca

ACTA Nº10/2008
--Acta da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no
dia doze de Dezembro de dois mil e oito. -----------------------------------------------------------Aos doze dias do corrente mês de Novembro de dois mil e oito, realizou-se uma Sessão
Extraordinária, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS: ---------------------------------1. CIMLT – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo – Eleição de Membros a
Integrar a Assembleia Intermunicipal. --------------------------------------------------------------2. ECO PARQUE DO RELVÃO – Proposta de Estatutos / Correcção – Análise e
Aprovação-----------------------------------------------------------------------------------------------3. ECO PARQUE DO RELVÃO – Proposta de Protocolo entre o Município de
Chamusca e o Instituto Superior Técnico – Análise e Aprovação. ------------------------------4. ECO PARQUE DO RELVÃO – Informação/ Proposta – Comissão de
Acompanhamento para o Eco Parque do Relvão / Procedimentos – Análise e Aprovação.
--5. Análise e Ratificação – Espaços Internet / Protocolos de Colaboração
Administrativa e Financeira entre: -----------------------------------------------------------------a) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Carregueira; ---------------------------b) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Chamusca; -----------------------------c) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Chouto; ---------------------------------d) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Parreira; -------------------------------e) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Pinheiro Grande; ----------------------f) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Ulme; ------------------------------------g) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Vale de Cavalos. ----------------------6. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Gestão de Abastecimento
de Água – Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Vale de Cavalos – Análise e
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Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------7. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Manutenção de Espaço
Verde – Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Carregueira – Análise e
Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------------------8. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Histórico de Cooperação
– Despesas com Unidades de Pessoal – Município de Chamusca e Junta de Freguesia de
Pinheiro Grande – Análise e Ratificação. ----------------------------------------------------------9. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Apoio Requalificação do
Edifício – JUNTANIMA / 2ª Fase – Município de Chamusca e Junta de Freguesia de
Chamusca – Análise e Ratificação. ------------------------------------------------------------------10. Protocolo de Cedência de Equipamentos / Tractor KUBOTA – Município de
Chamusca e Junta de Freguesia de Chamusca – Análise e Ratificação. -----------------------11. Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Instalações anexas ao Jardim
de Infância do Arripiado – Município de Chamusca e União Cultural e Desportiva
Arripiadense – Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------12. Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Instalações anexas ao Jardim
de Infância do Arripiado – Município de Chamusca e Comissão Paroquial do Arripiado
– Análise e Ratificação. -------------------------------------------------------------------------------13. Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Instalações anexas à
Extensão de Saúde do Arripiado – Município de Chamusca e SAPA – Secção Autónoma
de Pesca Arripiadense – Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------14. Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Centro Comunitário do
Bairro – Município de Chamusca e Grupo Informal Amigos do Bairro – Análise e
Ratificação. --------------------------------------------------------------------------------------------

Assembleia Municipal de Chamusca

--15. Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Loja nº 17 no Edifico do
Mercado Municipal – Município de Chamusca e Chamusca Basket Clube – Análise e
Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------16. Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Propriedade Rústica na
Parreira – Município de Chamusca e Grupo PAPA PÓ e PEDRAS – Análise e
Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------17. Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Escola da Caniceira –
Município de Chamusca e ADEPEC – Associação para a Defesa do Património
Etnográfico e Cultural de Vale de Cavalos – Análise e Ratificação. --------------------------18. Salão da Associação de Bombeiros Voluntários Chamusquenses / Protocolo de
Utilização – Município de Chamusca e Associação de Bombeiros Voluntários
Chamusquenses – Análise e Ratificação. -----------------------------------------------------------19. Protocolo Financeiro de Apoio ao Funcionamento / Sector Operacional –
Município de Chamusca e Associação de Bombeiros Voluntários Chamusquenses –
Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------20. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Protecção Civil –
Município de Chamusca e Associação de Bombeiros Voluntários Chamusquenses –
Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------21. Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2, 3/S da Chamusca / Protocolo de
Utilização pela Comunidade Extra-Escolar – Município de Chamusca e AVEJIC –
Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância do Concelho da Chamusca – Análise e
Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------22. Análise e Ratificação – Protocolos de Colaboração Financeira e Administrativa –
Requalificação e Arrelvamento / Campo Futebol Municipal da Chamusca entre o
Município de Chamusca e a União Desportiva de Chamusca: ---------------------------------

Assembleia Municipal de Chamusca

--a) Ligação Definitiva de Energia Eléctrica – 1.400,00 €. --------------------------------------b) Adiantamento de Verba, por parte do Clube, no pagamento de parte das obras
5.700,10€.------------------------------------------------------------------------------------------------c) Apoio de 16.349,50€ para as obras de Requalificação do Campo de Futebol
(Arrelvamento). -----------------------------------------------------------------------------------------d) Apoio de 320.000€ para as obras de Requalificação do Campo de Futebol
(Revogação de Protocolo de 22.02.2006). ----------------------------------------------------------23. Campo Municipal de Futebol / Protocolo de Utilização pela Comunidade entre o
Município de Chamusca e União Desportiva de Chamusca – Análise e Ratificação. --------24. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Apoio à Edição
Experimental do Projecto EmpCriança – Empreender no Ensino Básico entre o
Município de Chamusca e NERSANT – Análise e Ratificação. ---------------------------------25. Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Gestão Rede Serviços de
Turismo do Concelho da Chamusca /2009 – Análise e Ratificação. ----------------------------26. Apoio à Acção Desenvolvida pela Fundação AMI / Protocolo de Colaboração
Administrativa e Financeira – Análise e Ratificação. -------------------------------------------------------------------------------------PRESENÇAS-----------------------------------------------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registaram-se as ausências de Fernando Manuel
Lopes Silva Santos, PS e de João Lino Marques Saramago, CDU-PCP/PEV. ----------------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças do Presidente Sérgio
Carrinho, do Vice-Presidente Francisco Manuel Petisca Matias, dos Vereadores Dr.ª
Manuela Marques e Eng.º João Carlos Amaral Netto. --------------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA----------------------------------------Foi informado o Plenário da entrada de justificações e respectivos pedidos de
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substituição à presente Sessão de Fernando Manuel Lopes Silva Santos por Joaquim
João Rosa Alcobia, PS e de João Lino Marques Saramago por António Manuel Peixinho
Úrsula, CDU-PCP/PEV. Fernando Manuel Lopes Silva Santos comunicou e justificou a
sua falta á próxima Sessão Ordinária de 19 de Dezembro.-------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------Ponto Nº 1 – CIMLT – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo – Eleição de
Membros a Integrar a Assembleia Intermunicipal. -----------------------------------------------Abrindo a Sessão o Senhor Presidente da Mesa disse ter algumas dúvidas quanto ao
número de elementos a eleger, facto que levou à indignação de alguns eleitos por
considerarem que a Mesa deveria ter-se munido da informação necessária, verdade que
o Senhor Presidente da Mesa assumiu inteiramente e sobre a qual pediu desculpas. ------- Surgiu, assim, uma leve discussão sobre o assunto com base nos documentos recebidos
da CIMLT e na Lei nº 45/2008, chegando-se à conclusão que o número de elementos a
eleger seria de três. Apresentadas as listas das três forças politicas, procedeu-se às
eleições, que determinaram, para representar a Assembleia Municipal na Assembleia
Intermunicipal da CIMLT os seguintes elementos: -----------------------------------------------1º José Joaquim Jesus Braz (CDU-PCP/PEV); ------------------------------------------------2º Pedro José Silva (CDU-PCP/PEV); -----------------------------------------------------------3º Carlos José Pratas Silva (PS). ------------------------------------------------------------------Ocorreram, ainda, algumas trocas de palavras entre as diversas bancadas, mas nada
de significativo a salientar.----------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 2 – ECO PARQUE DO RELVÃO – Proposta de Estatutos / Correcção –
Análise e Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal explicou que para constituir a Associação,
aprovada numa das últimas sessões da Assembleia Municipal, foi necessário submeter a
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proposta de estatutos à Senhora Notária, que levantou duas questões incontornáveis,
uma vez que as decisões tomadas estavam condicionadas pela legislação aplicada.
Refere as duas pequenas alterações, uma no artigo 9º – Ponto 3 e outra no artigo 14º –
Ponto 1, expressando a necessidade da sua aprovação, em minuta, tendo em conta que a
escritura de constituição deverá fazer-se até 10 de Janeiro de 2009. --------------------------Novamente os Senhores Deputados trocaram algumas palavras um pouco acesas, mas
nada de essencial para a discussão do ponto. Pelo que terminada a controvérsia o ponto
foi colocado à votação e aprovado por unanimidade de presenças e em minuta. ------------“Após apresentação das correcções aos Estatutos da Associação Eco Parque do
Relvão: --------------------------------------------------------------------------------------------------“Art.º 9º – Ponto 3 – A convocação da Assembleia-Geral deve ser efectuada pelo
Presidente do Conselho Director, pelo que a redacção desse ponto deverá ser a seguinte:
Ao Presidente do Conselho Director compete convocar a Assembleia-Geral.”-------------- “Art.º 14º – Ponto 1 – Atendendo a que os estatutos são a base para o funcionamento
da Associação, legalmente não é possível neste documento definir quem é o Presidente
do Conselho Director, pelo que a deliberação tomada pela Assembleia Municipal não
poderá ser apresentada nos Estatutos. O Presidente da Câmara Municipal de Chamusca
poderá ser o Presidente do Conselho Director, mas nunca essa situação deverá aparecer
nos Estatutos da Associação. Desta forma a redacção final deverá ser a seguinte: O
Conselho Director é composto por cinco membros, um Presidente, dois VicePresidentes e dois Vogais”. --------------------------------------------------------------------------“A Assembleia Municipal analisou e deliberou, por unanimidade de presenças,
Aprovar as referidas correcções.”-------------------------------------------------------------------Ponto Nº 3 – ECO PARQUE DO RELVÃO – Proposta de Protocolo entre o Município
de Chamusca e o Instituto Superior Técnico – Análise e Aprovação. -------------------------
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--O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que no seguimento do trabalho
já desenvolvido, através do protocolo financiado pela CCDRLVT, há necessidade de
proceder à sua renovação, no sentido do desenvolvimento dos projectos e dos estudos
que têm vindo a ser apresentados, versando a área da ecologia e das novas simbioses. A
proposta de novo protocolo com o Instituto Superior está definida para um ano, com a
participação de 3 técnicos e terá um custo de 5.000€ / mês. ------------------------------------Neste ponto os Senhores Deputados Aurelina Conde Andrade Rufino, Outra Força
Melhor Futuro – PPD/PSD-CDS-PP, José Joaquim Jesus Braz, CDU-PCP/PEV e Carlos
José Pratas Silva do PS salientaram e realçaram a importância deste protocolo,
considerando que a Câmara Municipal deve fazer todos os esforços para que se
concretize, pois é da máxima importância e conveniência trabalhar com esta instituição
de prestígio internacional. O CLUSTER que está a ser criado no âmbito do tratamento e
da reciclagem de resíduos e no âmbito das energias renováveis é de tal modo importante
que não pode ser desperdiçado por ser uma mais valia muito importante do ponto de
vista da consistência, da validação, pelo há que mostrar que tem pernas para andar.
Sugeriu, ainda, o Senhor Deputado Carlos José Pratas Silva, PS, que se deve apostar
também nas instituições da região e não só no Instituto Superior Técnico. -------------------Nada mais ocorrendo o ponto foi votado e aprovado por unanimidade de presenças. ----Ponto Nº 4 – ECO PARQUE DO RELVÃO – Informação/ Proposta – Comissão de
Acompanhamento para o Eco Parque do Relvão / Procedimentos – Análise e Aprovação.
--O Senhor Presidente da Câmara Municipal explicou que a QUERCUS, através do Rui
Berkemeier, propôs que em vez de existirem diversas comissões para acompanhamento
dos vários equipamentos e tendo em conta a modalidade do projecto e a questão da
própria organização que se perfila, em sua opinião e se a Câmara estivesse de acordo,
juntos poderiam encontrar composição para a formação de uma Comissão de
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Acompanhamento do Eco Parque do Relvão. Uma só comissão naturalmente teria mais
peso e agilidade para funcionar do que várias. Informou, por fim, que a Câmara
Municipal considera uma ideia muito útil e propõe à Assembleia Municipal que
considere esta hipótese.--------------------------------------------------------------------------------Também neste ponto os Senhores Deputados Aurelina Conde Andrade Rufino, Outra
Força Melhor Futuro – PPD/PSD-CDS-PP, José Joaquim Jesus Braz, CDU-PCP/PEV e
José Augusto Faustino Conceição Carrinho, PS, mostraram o seu consenso, tratando-se
de uma entidade reguladora, com gente capaz, que faça um trabalho eficaz e de
fiscalização pelo que encaram ser uma boa proposta com interesse para todos. -------------Nada mais surgindo o ponto foi votado e aprovado por unanimidade de presenças. ------Antecedendo a apresentação do ponto seguinte o Senhor Vice-Presidente propôs à
Mesa da Assembleia a votação, em pacote, dos pontos, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 23 e 25, dado serem renovações de protocolos anteriores que já foram
aprovados pela Assembleia Municipal. Referiu que o objectivo é que estes protocolos
transitem de mandato, de modo a permitir que o próximo executivo e as organizações
envolvidas possam discutir se os mantêm ou não. Passou de imediato a uma rápida
explanação dos pontos. --------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 5 – Análise e Ratificação – Espaços Internet / Protocolos de Colaboração
Administrativa e Financeira entre: ---------------------------------------------------------------a) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Carregueira; --------------------------b) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Chamusca; ----------------------------c) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Chouto; --------------------------------d) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Parreira; ------------------------------e) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Pinheiro Grande; --------------------f) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Ulme; -----------------------------------
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g) Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Vale de Cavalos. -----------------------Ponto Nº 6 – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Gestão de
Abastecimento de Água – Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Vale de
Cavalos – Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------------Ponto Nº 7 – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Manutenção de
Espaço Verde – Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Carregueira – Análise
e Ratificação. -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 8 – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Histórico de
Cooperação – Despesas com Unidades de Pessoal – Município de Chamusca e Junta de
Freguesia de Pinheiro Grande – Análise e Ratificação. -----------------------------------------Ponto Nº 10 – Protocolo de Cedência de Equipamentos / Tractor KUBOTA –
Município de Chamusca e Junta de Freguesia de Chamusca – Análise e Ratificação. ------Ponto Nº 11 – Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Instalações
anexas ao Jardim de Infância do Arripiado – Município de Chamusca e União Cultural e
Desportiva Arripiadense – Análise e Ratificação. -------------------------------------------------Ponto Nº 13 – Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Instalações
anexas à Extensão de Saúde do Arripiado – Município de Chamusca e SAPA – Secção
Autónoma de Pesca Arripiadense – Análise e Ratificação. --------------------------------------Ponto Nº 14 – Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Centro
Comunitário do Bairro – Município de Chamusca e Grupo Informal Amigos do Bairro –
Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 15 – Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Loja nº 17 no
Edifico do Mercado Municipal – Município de Chamusca e Chamusca Basket Clube –
Análise e Ratificação. --------------------------------------------------------------------------------
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--Ponto Nº 17 – Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Escola da
Caniceira – Município de Chamusca e ADEPEC – Associação para a Defesa do
Património Etnográfico e Cultural de Vale de Cavalos – Análise e Ratificação. -------------Ponto Nº 18 – Salão da Associação de Bombeiros Voluntários Chamusquenses /
Protocolo de Utilização – Município de Chamusca e Associação de Bombeiros
Voluntários Chamusquenses – Análise e Ratificação. --------------------------------------------Ponto Nº 19 – Protocolo Financeiro de Apoio ao Funcionamento / Sector
Operacional – Município de Chamusca e Associação de Bombeiros Voluntários
Chamusquenses – Análise e Ratificação. -----------------------------------------------------------Ponto Nº 20 – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Protecção
Civil – Município de Chamusca e Associação de Bombeiros Voluntários Chamusquenses
– Análise e Ratificação. -------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 23 – Campo Municipal de Futebol / Protocolo de Utilização pela
Comunidade entre o Município de Chamusca e União Desportiva de Chamusca –
Análise e Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 25 – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira – Gestão Rede
Serviços de Turismo do Concelho da Chamusca /2009 – Análise e Ratificação. -------------Após apresentação dos pontos, pelo S Vice-Presidente, o Senhor Presidente da Mesa
colocou-os à discussão. -------------------------------------------------------------------------------Manuel João Luz Aranha, PS, pergunta como vão votar se é em pacote ou ponto por
ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------José Joaquim Jesus Braz, CDU-PCP/PEV, refere que de acordo com a proposta
apresentada e por todos os protocolos serem renovações, dos já aprovados, e por se
manterem os valores nada vê contra a sua votação em pacote. Relembra que os
protocolos são para que um hiato entre a cessação deste mandato e o início do outro. ----
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--Manuel João Luz Aranha, PS, concorda com o Dr. José Braz e não vê objecção à
votação em pacote. -------------------------------------------------------------------------------------Também o Senhor Deputado Joaquim Emídio dos Santos, CDU-PCP/PEV, manifestou
o seu acordo em relação à votação em pacote, apenas informou que no ponto 8, à
semelhança do ano anterior, se irá abster. ---------------------------------------------------------Nada mais ocorrendo os pontos foram colocados à votação e aprovados, por
unanimidade de presenças, com excepção do número 8 que foi aprovado, por maioria de
presenças com uma abstenção da bancada da CDU-PCP/PEV. --------------------------------Pedindo a palavra o Senhor Deputado António Gaudêncio Nunes, PS, diz-se
congratulado “com a evolução que esta Assembleia apresentou hoje, no sentido de
autorizar que se compacte coisas compactáveis. É bom, que nos deixemos de
masoquismos, parece-me que afinal de contas a proposta que eu aqui à umas
Assembleias atrás apresentei não era tão descabida como isso”. -----------------------------Ponto Nº 9 – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Apoio
Requalificação do Edifício – JUNTANIMA / 2ª Fase – Município de Chamusca e Junta
de Freguesia de Chamusca – Análise e Ratificação. ----------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente explicou o protocolo, sublinhando ser para apoio à
requalificação do edifício de modo a dotá-lo de melhores condições para o
desenvolvimento de actividades na área social. ---------------------------------------------------O protocolo não suscitou quaisquer dúvidas ou questões, tendo sido votado e aprovado
por unanimidade de presenças. ----------------------------------------------------------------------Ponto Nº 12 – Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Instalações
anexas ao Jardim de Infância do Arripiado – Município de Chamusca e Comissão
Paroquial do Arripiado – Análise e Ratificação. -------------------------------------------------
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--A Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Marques explicou que a Comissão Paroquial
estava com dificuldades de espaço para algumas actividades, nomeadamente a
catequese, pelo que lhe foi cedido este espaço. Também, sobre este protocolo não
surgiram dúvidas pelo que foi votado e aprovado por unanimidade de presenças. ----------Ponto Nº 16 – Protocolo de Colaboração e Cedência de Utilização / Propriedade
Rústica na Parreira – Município de Chamusca e Grupo PAPA PÓ e PEDRAS – Análise e
Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente referiu tratar-se de um grupo que pratica desporto
motorizado de todo o terreno e que não tinha espaço, cedendo-lhe então a Câmara
Municipal a utilização desta propriedade para o desenvolvimento das suas actividades. --Nada ocorrendo, foi o ponto votado e aprovado por unanimidade de presenças.-----------Ponto Nº 21 – Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2, 3/S da Chamusca /
Protocolo de Utilização pela Comunidade Extra-Escolar – Município de Chamusca e
AVEJIC – Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância do Concelho da Chamusca –
Análise e Ratificação.----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente explicou que é um protocolo financeiro para a possibilidade
de utilização do Pavilhão Gimnodesportivo pela comunidade em geral. Nada tendo
surgido o protocolo foi votado e aprovado por unanimidade de presenças. ------------------Ponto Nº 22 – Análise e Ratificação – Protocolos de Colaboração Financeira e
Administrativa – Requalificação e Arrelvamento / Campo Futebol Municipal da
Chamusca entre o Município de Chamusca e a União Desportiva de Chamusca: ---------a) Ligação Definitiva de Energia Eléctrica – 1.400,00 €. -------------------------------------b) Adiantamento de Verba, por parte do Clube, no pagamento de parte das obras
5.700,10€.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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c) Apoio de 16.349,50€ para as obras de Requalificação do Campo de Futebol
(Arrelvamento). ---------------------------------------------------------------------------------------d) Apoio de 320.000€ para as obras de Requalificação do Campo de Futebol
(Revogação de Protocolo de 22.02.2006). ----------------------------------------------------------Referindo que nenhuma destas questões é nova, o Senhor Vice-Presidente clarificou
todo o processo, que foi refeito por ter havido uma mudança de direcção, neste momento
existe uma Comissão Administrativa do Clube e é com essa comissão que a Câmara
Municipal está a reatar formalmente todas as relações abordadas com a antiga direcção.
--José Joaquim Jesus Braz, CDU-PCP/PEV, reafirma que a Assembleia Municipal têm
vindo a acompanhar este processo desde o primeiro projecto e considera que tem havido
um esforço louvável da Autarquia mas também se está a investir num excelente
equipamento, num bom Estádio Municipal que está cedido, em protocolo, a esta
Associação. Acrescenta que a Associação desenvolve um bom trabalho em prol do
Concelho e ocupa centenas de jovens na prática desportiva, pelo que merecem todo o
apoio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Também o Senhor Deputado Manuel João Luz Aranha, PS reconhece o esforço da
Câmara Municipal, congratula-se porque finalmente a Chamusca tem um equipamento,
que já é inveja de muitos concelhos e o União tem instalações onde pode desenvolver as
actividades para as quais existe.---------------------------------------------------------------------Vítor Manuel Toucinho Costa, CDU-PCP/PEV, afirmou não estar contra a construção
do equipamento, na Chamusca, até porque é um equipamento municipal, contanto não
deixa de recordar e lamentar o facto de ter ouvido o Senhor Deputado Manuel João Luz
Aranha, aquando da inauguração do polidesportivo de Vale de Cavalos, perguntar para
que seria um equipamento daqueles ali ao lado dum campo de futebol cheio de ervas, se
não seria melhor fazer tudo na Chamusca. -------------------------------------------------------
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--O Senhor Deputado Manuel João Luz Aranha, PS, mostrou-se surpreendido com a
conversa, admite provavelmente ter referido a questão da erva no campo de futebol, mas
quanto á construção duvida pois luta por coisas novas. -----------------------------------------Francisco Bernardino Costa, CDU-PCP/PEV, refere ser um óptimo equipamento, no
qual a Câmara Municipal investiu muito dinheiro, mas recorda que também há jovens na
Carregueira, nomeadamente na Banda que não são apoiados. ---------------------------------O Senhor Deputado José Joaquim Jesus Braz, CDU-PCP/PEV, salienta apenas que o
Pavilhão Gimnodesportivo é de todos os alunos do Concelho, assim como, o Campo de
Futebol é utilizado por todos os meninos do Concelho. Tal como um dia o Centro
Escolar não será só da Chamusca, será para criar melhores condições de aprendizagem
para os meninos do Concelho. -----------------------------------------------------------------------Encerrada a discussão deste ponto foi o mesmo colocado à votação e aprovado por
unanimidade de presenças. ----------------------------------------------------------------------------Ponto Nº 24 – Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira / Apoio à
Edição Experimental do Projecto EmpCriança – Empreender no Ensino Básico entre o
Município de Chamusca e NERSANT – Análise e Ratificação. ---------------------------------A Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Marques explicou que este projecto Empcriança
tem como destinatários os alunos do 4º ano, vai ser englobado nas actividades de
enriquecimento curricular e visa criar o “empreendedorismo”, que não pode ser visto
como uma capacidade nata mas uma capacidade a desenvolver e a ser trabalhada. --------A Senhora Deputada Aurelina Conde Andrade Rufino, Outra Força Melhor Futuro –
PPD/PSD-CDS-PP, perguntou quem dará as aulas e se têm continuidade, tendo a
Senhora Vereadora respondido que as aulas serão dadas por técnicos da NERSANT e
que não têm continuidade. ----------------------------------------------------------------------------Nada mais surgindo foi o ponto votado e aprovado por unanimidade de presenças.

Assembleia Municipal de Chamusca

--Ponto Nº 26 – Apoio à Acção Desenvolvida pela Fundação AMI / Protocolo de
Colaboração Administrativa e Financeira – Análise e Ratificação. ---------------------------A Senhora Vereadora explicou tratar-se de um simples donativo, que devido aos novos
documentos previsionais é objecto de um protocolo. ---------------------------------------------Concordando todos o Protocolo foi votado e aprovado por unanimidade de presenças.--Nada mais ocorrendo, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu por
encerrada a Sessão Extraordinária desta Assembleia Municipal da qual se lavrou a
presente Acta que, conjuntamente com os Senhores Presidente da Mesa e Segundo
Secretário, passo a assinar. ------------------------------------------------------------------------José Joaquim Pardal Melão
Emídio José da Cruz Cegonho
Ana Cristina Frazão Costa

