MUNIC!PIO DA GOLEGÃ

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE

===========================AT A N, °011/2022 =========================
---------- REUNIÃO ORDlNARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DA GOLEGA' DE 11 DE
ABRIL DE 1011:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte dois, no Salão N obre dos Paços
do Concelho, reuniu extraordinariamente o Conselho Municipal da Juventude da Golegã, com a
presença do Excelentíssimo Presidente, António Carlos da Costa Camilo, que presidiu, do VicePresidente da Câmara, Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa, da Senhora Vereadora, Maria Manuela
Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga, da Senhora Vereadora, Ana Isabel Madeira Mota Sampaio
Caixinha Duque, do Senhor Vereador António Francisco de Oliveira Pires Cardoso, do Senhor
Filipe Rodrigues Azevedo Gonçalves, representante da bancado 2021 É O ANO, da Senhora, Ana
Filipa Garcia Contente em substituição de Bruno Miguel Calafate Riachos, representante da
Bancada do PS , do Senhor Carlos Miguel Bento Crispim, representante da bancada do CDU, da
Senhora Joana Medinas, representante do Agrupamento I \39 do Corpo Nacional de Escutas, do
Senhor José António de Oliveira Dias, representante da Associação Cultural Cantar Nosso, da
Senhora Maria Carlota Rosa Corte, em substituição da Senhora Maria Augusta da Silva Queimado,
em representação da Juventude Socialista e da Senhora Inês Tomás Trincão Severino,
representante da Juventude Social Democrata. Estiveram ainda presentes o Chefe de Gabinete de
Apoio à Presidência, Senhor Pedro Ramalbeira Azevedo, a Técnica Superior do Gabinete de
Auditoria Interna da Câmara Municipal da Golegã, Senhora Helena Paula Romão, a Chefe da
Divisão de Intervenção Social, Eisa Lourenço, a Chefe da Divisão de Administração e Finanças,
Senhora Ana Catarina Ferreira Cristino, a fim de prestarem quaisquer esclarecimentos, e
secretariou a reunião a Senhora Sónia Valadares. ------------------------------------------------------------------ INÍCIO: ----------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- Quando eram dezoito horas e trinta minutos, iniciou-se a reunião com a seguinte ordem
de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apresentação e apreciação da Prestação de Contas do ano 2021; --------- --------------------- Criação do grupo de trabalho para revisão do Regulamento e Regimento do
Conselho Municipal da Juventude; --------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente iniciou a reunião, cumprimentando todos os presentes e
agradecendo as suas presenças. Começou por informar que sendo uma reunião extraordinária, não
haveria período antes da ordem do dia, mas que caso algum representante estivesse alguma questão
poderia fazê- la. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apresentação e apreciação da Prestação de Contas do ano 2021---------------------------------- O Senhor Presidente, informou que os documentos de prestação de contas da gerência,
re lativos ao ano de 2021 , nas operações orçamentai s, apresentam a receita de 7.672. 188,45€ (com
um saldo transitado da gerência de 2020 de I 25.866,40€) e despesa de 7.582.456.97€, cujo fluxo
de caixa é de 215.597.89€. Relativamente, às operações de tesouraria, apresenta a receita de
56.491 ,82€ (saldo transitado da conta de gerência do ano 2020, de 72.777,55€) e de despesa de
82.023 ,90€, cujo saldo de gerência do ano 202 1 é de 47.245 ,47€. No que concerne aos Gastos e
Proveitos, apresenta 6.858.932,96€ de gastos e de 6.553 . I 70,24€ de rendimentos, cujo resultado
líquido do Exercício do ano de 202 1 é -305.762,72€. -------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou ainda, que nas Grandes Opções do Plano, existem despesas
transversais à Juventude, como é o caso das despesas com a Educação 423 .687,69€, Cultura e
Juventude 67 .282, 16€ e Desporto e Lazer 91.862.64€. A prestação de contas relativas ano de
202 1, fo i aprovada pela Câmara Mun icipal , na reunião realizada no dia 12 de abril 2022 e irá ser
submetido à Assembleia Municipal, no próximo dia 27 de abril. ------------------------------------------------ Criação do grupo de trabalho para revisão do Regulamento e Regimento do
Conselho Municipal da J u ven t ude; -----------------------------------------------------------------------
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---------- O Senhor Presidente infOImou que o Regulamento e Regimento do Conselho Municipal
da Juventude, se encontra muito desatualizado, pelo que se pretende atualizar os mesmos, e
considera que é importante todos os representantes das Juventudes, com assentos parlamentares,
assim como os representantes da associação de estudantes, associação Cantar Nosso e
Agrupamento 1139 do Corpo Nacional de Escutas, representadas neste conselho, venham a
integrar este grupo de trabalho. Neste sentido, a Vereadora Ana Isabel Caixinha, informou que no
passado ano, a técnica superior, Helena Romão, juntamente com a representante do Agrupamento
1139 do Corpo Nacional de Escutas, Joana Medinas e pelo Secretário de Apoio ao Gabinete da
Vereação, Senhor Ricardo Correia, já realizaram algum trabalho, neste âmbito, pelo que sugere
que tomem como base o trabalho já realizado e que as mesmas pessoas possam integrar o presente
grupo de trabalho. Neste sentido, ficou agendado para dia 16 de maio, pelas l8:30h. a primeira
reun ião do grupo de traba Iho. ------------------------------------------------------------- ----------------------------- 1C~<=ICItllLI\MIC~1f(): --------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram dezoito horas e cinquenta minutos, o Excelentíssimo Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai ser por si assinada e por Sónia
Alexandra <=arvalho Valadares, que a secretariou.---------------------------------------------------------

O

Presidente

do

Conselho

Municipal da Juventude:

A Secretária:
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