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=========== ATA N." 2/2020
- - ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REFERENTE AOS
MESES DE ABRIL E JUNHO, REALIZADA NO DIA VINTE SEIS DE JUNHO DO ANO
DE 2020: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ Aos 26 dias do mês de Junho do ano de 2020 realizou-se, no Salão Nobre do Edificio dos
Paços do Concelho, desta Vila de Golegã, a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, referente
aos meses de Abril e Junho, com a seguinte Ordem de Trabalhos:--------------------------------------------- 1. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE MUNICIPAL;--------------------------------------------------- 2. DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O
DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DA GOLEGÃ - EN 365 - ESTRADA MUNICIPAL
DE VALE PINTOS - Deliberação; -------------------------------------------------------------------------------- 3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ E A JUNTA DE
FREGUESIA DA AZINHAGA - Deliberação; -- --------- ---------------------------------------------------- 4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÂO DE COMPETÊNCIAS
A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ E A JUNTA DE
FREGUESIA DA GOLEGÃ - Deliberação; --------------------------------------------------------------------- 5. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÂ E A JUNTA DE
FREGUESIA DO POMBALINHO - Deliberação; ------------------------------------------------------------- 6. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS DE 2019 - Conhecimento; -------------------7. RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
ANO DE 2019: ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 7.1. Apreciação e Votação; ----------------------------------------------------------------------------------- 7.2. Proposta de Aplicação de Resultados - Deliberação; ---------------------------------------------- 7.3. Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais do
Município; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. I" REVISÂO ÀSD GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA O
ANO DE 2020 - Deliberação; ---------------------------------- ---.------------------------------------------Sessão Ordinária de 26/0612020

FLS2/20

------ Estiveram presentes todos os membros da Assembleia Municipal, com exceção dos membros
Senhoras D. Ana Paula Silva dos Santos, D. Aida Maria Maggioli Gouveia Esteves Pereira, Ricardo
Jorge Alves Correia e Fernando Jesus Duarte, Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho ---------- De harmonia com o estipulado nos artigos 78° e 79°, da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na
nova redação dada pela Lei n° 5-N2002, de II de Janeiro, conjugados com o artigo 18°, do
Regimento da Assembleia Municipal, a membro Senhora D. Ana Paula Silva dos Santos e a
membro Senhora D. Aida Maria Maggioli Gouveia Esteves Pereira requereram a sua substituição,
por ausência inferior a 30 dias sendo, as mesmas, substituídas, na presente Sessão, pelas Senhoras
D. Maria Lina Santana Júlio e D. Dulce Marisa barreiros Martinho, respetivamente. ------------------------ O membro Senhor Fernando Jesus Duarte, Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho,
antecipadamente, informou que se faria representar, na Sessão de hoje, pela Senhora D. Maria
Manuela Ferreira Rosa Santos, Tesoureira da Junta de Freguesia do Pombalinho. --------------------------- Igualmente esteve presente o Senhor Dr. José Tavares Veiga Silva Maltez, Excelentíssimo
Presidente da Câmara Municipal, bem como o Senhor António Francisco Oliveira Pires Cardoso,
Vice-Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores Senhores EngO António Carlos Poço
Godinho, Dr. Luís Filipe Santana Júlio e Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues. ---------------------------- Quando eram 21 horas e 5 minutos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, após
cumprimentar todos os presentes, declarou aberta esta Sessão referente aos meses de Abril e Junho
que, derivado à pandemia, obrigou a esta situação. Agradeceu a disponibilidade evidenciada pelos
líderes das bancadas parlamentares municipais com quem conversou, antes da não realização da
Sessão de Abril. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou a dispensa da leitura da
Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada, no dia 21 de Fevereiro de 2020 e uma
vez que, a mesma, foi antecipadamente distribuída a todos os membros. -------------------------------------- Colocada à votação, a Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 21
de Fevereiro de 2020, foi aprovada, por unanimidade, de harmonia com o n° 3, do artigo 34°, do
Código do Procedimento Administrativo, publicado através do Decreto-lei n° 4/2015, de 7 de
Janeiro, sem a participação dos membros Senhores D. Maria Lina Santana Júlio e D. Maria
Manuela Ferreira Rosa Santos, Tesoureira da Junta de Freguesia do Pombalinho, por não terem
estado presentes na Sessão a ~e a Ata se refere. ------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 26/0612020
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------ De seguida, entrou-se no Período de Antes da Ordem do Dia, tendo o Senhor Presidente da
Assembleia Municipal perguntado se havia algum membro da Assembleia que quisesse apresentar
Propostas, Moções, Votos de Louvor, de Pesar, etc. -------------------------------------------------------------- Ainda no uso da palavra, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que os
membros Senhoras D. Ana Paula Silva dos Santos D. Aida María Maggioli Gouveia Esteves Pereira
requereram a sua substituição por ausência inferior a 30 dias, sendo substituídas, na presente
Sessão, pelas Senhoras D. Maria Lina Santana Júlio e D. Dulce Marísa Barreiros Martinho,
respetivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informou ainda que o Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho, Senhor Fernando
Jesus Duarte, se fez representar pela Senhora D. Maria Manuela Ferreira Rosa Santos, Tesoureira
da Junta de Freguesia do Pombalinho e que o membro Senhor Ricardo Jorge Alves Correia também
comunicou que não poderia comparecer à sessão de hoje, não indicando ninguém em sua
substituição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Informou ainda que as faltas registadas na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
realizada, no dia 2 I de Fevereiro de 2020, foram devidamente justificadas. ----------------------------------- Por último, deu conhecimento de toda a correspondência recebida informando que, a mesma,
se encontra à disposição dos membros que a quiserem consultar, no entanto, destacou e procedeu à
leitura de um e-mail enviado, cerca das 15 horas de hoje, pela Junta de Freguesia do Pombalinho,
onde informa que, por motivos de saúde, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia será
substituído, na presente Sessão, pela Senhora Tesoureira e se solicita que o Ponto 5 da Ordem de
Trabalhos - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências a Celebrar entre a Câmara
Municipal da Golegã e a Junta de Freguesia do Pombalinho - seja retirado da Ordem de Trabalhos,
passando o mesmo para a próxima reunião, pelo facto da doença do Presidente do Executivo não ter
permitido a análise do referido documento, conforme se dá por integralmente reproduzido no
documento n° I. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a leitura do e-mail o Senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que o
documento da forma como está elaborado, na sua opinião, não tem qualquer suporte para que o
Ponto seja retirado da Ordem de Trabalhos uma vez que, o mesmo, foi enviado pela Assistente
Operacional e, nem sequer menciona que a encarrega o Senhor Presidente da Junta de Freguesia do
Pombalinho ou alguém do Executivo da Junta para o seu envio. --------------------------------Sessão Ordinária de 26/0612020
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------ Ainda no uso da palavra perguntou, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, qual foi a
posição do Executivo da Junta de Freguesia do Pombalinho ou do seu Presidente em relação a este
contrato interadministrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------ Usou então da palavra o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal para, em primeiro
lugar, cumprimentar todos os presentes e publicamente manifestar o seu sentimento de pesar pelo
falecimento do pai da Senhora Primeira Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, passando de
seguida a palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que é quem tem o Pelouro da
Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente autorizado, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal referiu
que ficou bastante surpreendido com o teor deste e-mail uma vez que antecipadamente houve uma
reunião com todos os Senhores Presidentes de Junta de Freguesias para debater este assunto, tendo
tudo ficado acordado, sem qualquer contestação. ------------------------------------------------------------------ De novo no uso da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal questionou a
Senhora Tesoureira da Junta de Freguesia do Pombalinho no sentido de saber qual era a posição da
Junta de Freguesia do Pombalinho relativamente a este e-mail, tendo para o efeito, a Senhora D.
Manuela Santos, Tesoureira da Junta de Freguesia do Pombalinho, respondido que também ela foi
apanhada de surpresa porque, assim como hoje, face à sua doença, o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia lhe pediu que estivesse presente nesta Sessão, foi também hoje que lhe transmitiu que iria
enviar um e-mail a propor a retirada do Ponto 5 da Ordem de Trabalhos, alegando que devido à sua
doença não tinha tido ainda tempo suficiente para analisar as propostas apresentadas. ---------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal usou de seguida da palavra para esclarecer
que toda a documentação foi enviada para as respetivas Juntas de Freguesia no dia 16 de Abril de
2020, por e-mail. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Bruno Medinas pediu a palavra para dizer que aquilo que lhe parece é que
este e-mail só por si não pode fazer com que o Ponto 5 da Ordem de Trabalhos seja retirado. ------------- Referiu ainda que aquilo que poderia acontecer era nesta Assembleia haver, por parte de quem
teria legitimidade para o fazer, neste caso, a Senhora D. Manuela Santos em representação da Junta
de Freguesia do Pombalinho, apresentar uma proposta para que o Ponto fosse retirado. -------------------- O membro Senhor António Camilo, Presidente da Junta de Freguesia da Golegã pediu a
palavra para reforçar que o Ponto não deve ser retirado da Ordem de Trabalhos porque a
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Assembleia Municipal apenas vai autorizar a Câmara Municipal a celebrar o contrato
interadministrativo com a Junta de Freguesia do Pombalinho porque, como é óbvio, o conteúdo do
contrato pode ser alterado. --------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para corroborar as palavras proferidas pelo
Presidente da Junta de Freguesia da Golegã, Senhor António Camilo. ----------------------------------------- O membro Senhor Joaquim Morgado pediu a palavra para dizer que se esta autorização é para
a celebração de contratos específicos, tudo bem, se não é, essa autorização já foi concedida há uns
tempos atrás. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais ninguém a querer intervir sobre esta matéria e após o Senhor Presidente da
Assembleia Municipal ter manifestado a sua concordância, relativamente às intervenções dos
membros Senhores António Camilo e Válter Ferreira prosseguiu-se então com o Período de Antes
da Ordem do Dia tendo o membro Senhor Válter Ferreira pedido a palavra para proceder à leitura
de uma recomendação ao Executivo Municipal para que tome medidas para intervir na manutenção
do edificio de habitação social existente na Rua Catarina Eufémia, em Azinhaga, conforme se dá
por integralmente reproduzida no documento n° 2. ---------------------------------------------------------------- De seguida procedeu à leitura de uma outra recomendação para que o Executivo Municipal
tome medidas para intervir junto das Infraestruturas de Portugal (lP) no sentido de serem colocadas
lombas na Rua João Veiga (Estrada Nacional 365), em Mato de Miranda, conforme se dá por
integralmente reproduzida no documento n° 3. --------------------------------------------------------------------- Ainda no uso da palavra procedeu à leitura de nova recomendação para que o Executivo
Municipal tome medidas para intervir de forma extraordinária no apoio financeiro às Associações e
Coletividades do Concelho tendo em conta a atual situação relacionada com o Coronavírus,
conforme se dá por integralmente reproduzida no documento n° 4. --------------------------------------------- De seguida procedeu à leitura de uma Moção que tratava do seguinte: ---------------------------------- "As ações falam mais alto do que as palavras", logo apoiemos o Serviço Nacional de Saúde,
conforme se dá por integralmente reproduzida no documento n° 5. --------------------------------------------- Por último, procedeu à leitura de uma outra Moção que tratava do seguinte: ----------------------

------ Salvar centenas de MPME: Prímeiro passo para retoma económica de que também o Concelho
da Golegã precisa, conforme se dá por integralmente reproduzida no documento n° 6. ----------------Sessão Ordinária de 26/0612020
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------ Após a leitura dos documentos em apreço, o membro Senhor Bruno Medinas pediu a palavra
para solicitar ao membro Senhor Válter Ferreira que, de uma forma sucinta, voltasse a dizer quais
são os objetivos de cada uma das recomendações e das moções tendo, o citado membro, feito então
um resumo daquilo que o Grupo Parlamentar Municipal da CDU pretende ver concretizado com a
apresentação dos documentos que acabara de ler. ----------------------------------------------------------------- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, submeteu a Moção "As ações
falam mais alto do que as palavras", logo apoiemos o Serviço Nacional de Saúde, à votação. ------------- A mesma foi aprovada, por maioria, com três abstenções. ----------------------------------------------- Seguidamente o Senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu a Moção "Salvar
centenas de MPME: Primeiro passo para a retoma económica de que também o Concelho da Golegã
• ",.a vo taçao.
- -----------------------------------------------------------------------------------------------precIsa

------ A mesma foi aprovada, por maioria, com três votos a favor, sendo dois dos membros do
Grupo Parlamentar Municipal da CDU e um do representante da Junta de Freguesia do Pombalinho
e catorze abstenções, sendo nove dos membros do Grupo Parlamentar Municipal do Partido
Socialista, duas do Grupo Parlamentar Municipal Movimento Sangue Novo, uma do membro do
Grupo Parlamentar Municipal do PSD, uma do Presidente da Junta de Freguesia da Golegã e uma
do Presidente da Junta de Freguesia da Azinhaga. ----------------------------------------------------------------- O membro Senhor Carlos Santos pediu a palavra para fazer uma declaração de voto invocando
as razões que o levaram a abster-se na votação desta Moções. --------------------------------------------------- Quanto aos restantes documentos apresentadas pelo Grupo Parlamentar Municipal da CDU, o
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, bem como os membros Senhores Carlos Santos e
Válter Ferreira teceram para o efeitos diversas considerações tendo-se concluído que, as mesmas,
por se tratarem de recomendações ao Executivo Municipal, não seriam submetidas à votação, no
entanto, depois de devidamente autorizado o Vereador Senhor EngO Carlos Godinho usou da
palavra para, relativamente à questão do estado de conservação da habitação social em Azinhaga
esclarecer que, efetivamente o assunto já foi abordado anteriormente e que foram feitas as
respetivas intervenções. Aquilo que aconteceu agora foi um episódio de uma intempérie que
aconteceu no início de Maio e que, devido à pandemia e ao confinamento, apesar dos trabalhos
estarem identificados não foi ainda possível resolver, uma vez que, não é permitido entrar na casa
das pessoas para resolver a situação. ---------------------------------------------------------------------------Sessão OnJinária de 26/0612020
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------ O membro Senhor Bruno Medinas pediu a palavra para em nome do Grupo Parlamentar
Municipal Movimento Sangue Novo propor um Voto de Louvor à Casa do Benfica da Golegã pela
recente conquista do Campeonato Distrital de Futsal e do acesso à 2" Divisão Nacional, sendo esta a
primeira vez que uma equipa do Concelho, no escalão sénior, acede numa modalidade coletiva a um
escalão nacional. Terminou a sua intervenção saudando todos aqueles que ao longo dos anos
contribuíram para que a Casa do Benfica da Golegã nesta época 2019/2020 pudesse almejar pela
primeira vez, num campeonato federado, essa conquista. -------------------------------------------------------- Não havendo ninguém a querer intervir sobre esta proposta, o Senhor Presidente da
Assembleia Municipal, submeteu-a à votação tendo, a mesma, sido aprovada, por unanimidade. -------- O membro Senhor Carlos Santos pediu a palavra para dizer que não tem nada contra a
proposta até porque a votou favoravelmente, no entanto, esclareceu que não é a primeira vez que no
Concelho existe uma equipa sénior nos escalões nacionais uma vez que, já houve uma equipa de
andebol da Azinhaga que esteve a representar o Concelho nos escalões nacionais. -------------------------- De novo no uso da palavra o membro Senhor Bruno Medinas referiu que, efetivamente teve
conhecimento dessa situação assim como com o hóquei, no entanto, esclareceu que aqui existe uma
diferença é que essas equipas acederam às divisões nacionais porque se inscreveram nessas
modalidades para participar no campeonato nacional, mas nunca foram campeãs distritais de
seniores que lhes permitisse aceder ao campeonato nacional. ---------------------------------------------------- O membro Senhor Joaquim Morgado pediu a palavra para, relativamente a uma dúvida que
lhe assiste no que respeita à realização da Sessão procedeu à leitura de parte de uma diretiva da
Associação Nacional de Municípios que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------- " .. " uma sessão ordinária que congregue ambas as sessões de Abril e Junho devendo esta
ação constar de forma expressa e fundamentada da convocatória e atas respetivas .. ,,". --------------------- Face a esta situação questionou se existe ou não algum impedimento na realização desta
Sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ Depois de devidamente autorizada a Senhora Dra. Ana Isabel Caixinha, Chefe do Gabinete de
Apoio à Presidência informou que desconhecia a existência do referido parecer esclarecendo no
entanto que, face à pandemia, toda a legislação que tem saído é de que efetivamente a Assembleia
de Abril teria que ser realizada até 30 de Junho e que essa Sessão de até 30 de Junho abarcava as
duas Assembleias, a de Abril e a de Junho. --------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 26r06!2020
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------ o membro Senhor Bruno Medinas usou de seguida da palavra para dizer que, de acordo com
aquilo que foi levantado pelo membro Senhor Joaquim Morgado o que aqui poderia estar em causa
é a situação da fundamentação mas que, de acordo com o conteúdo e a Ordem de Trabalhos, como
todos percebem esta Assembleia, de facto, congrega as duas reuniões porque tem assuntos que são
relativos à Sessão de Abril como, por exemplo, o caso das contas e outros assuntos que são
posteriores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De novo no uso da palavra a Senhora Ora Ana Isabel Caixinha, Chefe do Gabinete de Apoio à
Presidência, referiu que, no âmbito da CIMLT, têm reunido 3 vezes por semana e alguns
Municípios já fizeram a Assembleia Municipal e tudo aquilo que optaram foi juntar a Ordem de
Trabalhos de Abril e Junho na mesma Sessão, não tendo sido essa uma questão que tivesse sido
levantada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Joaquim Morgado pediu de novo a palavra para dizer que a Lei n° 6 refere
que na Sessão do Órgão Deliberativo realizada até 30 de Junho é incluído um Ponto na Ordem de
Trabalhos para apreciação das informações relativas aos atos praticados ao abrigo das medidas de
combate ao covid 19. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Ora Ana Isabel Caixinha, Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, usou de novo
da palavra para tecer diversas considerações, relativamente a esta questão e esclarecer que, face a
esta conjuntura, saiu entretanto legislação que veio dar poderes excecionais quer aos Senhores
Presidentes de Câmara quer aos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia por via a agilizar os
procedimentos que eram necessários tomar no terreno. -----------------------------------------------------______ O membro Senhor Bruno Medinas teceu, igualmente diversas considerações sobre esta
matéria e referiu que julga que não haverá, quanto a isto, qualquer problema de se ter feito como se
está a fazer e que todos compreendem que o que está aqui em causa são duas reuniões numa e que
essa única reunião integra toda a informação e toda a documentação que diz respeito. ---------------------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal usou de seguida da palavra para lamentar o
facto de a Associação Nacional de Municípios não ter feito chegar a todos os municípios o parecer
que o membro Senhor Joaquim Morgado aqui fez referência. --------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção referindo que, apesar de não ter tido conhecimento do citado
parecer, teve o cuidado de, no início desta Sessão, informar que esta dizia respeito aos meses de
Abril e Junho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 26/0612020

Município da Golegã
ASSEMBLEIA MUNIClPAL

FLS9/20
------ Ultrapassada esta questão o membro Senhor Bruno Medinas usou da palavra para deixar uma
palavra de apreço a todos os autarcas e a todos os interventores políticos que, nesta fase, souberam
estar unidos no combate à pandemia. -------------------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção referindo que, embora não baixando guardas, é um orgulho para
todos que o Concelho da Golegã seja dos Concelhos com menor número de casos no País. ---------------- O membro Senhor Válter Ferreira usou de seguida da palavra para igualmente valorizar a
implementação das medidas de apoio às populações onde, efetivamente, os organismos autárquicos
tiveram um papel muito importante. No entanto, não com o intuito de criticar mas sim com o intuito
de ajudar, deixou um reparo ao funcionamento da página do facebook do Município da Golegã
enumerando algumas falhas de informação, nomeadamente em relação à matéria em apreço. -------------- Usou então da palavra o Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Golegã para tecer
diversas considerações sobre esta questão e, detalhadamente explicar o que é que efetivamente
aconteceu na divulgação desses dados. ------------------------------------------------------------------------------ O membro Senhor Bruno Medinas usou de seguida da palavra para dizer que não deu grande
importância às questões do facebook, porque entende que o que há a destacar é aquilo que tem sido
feito, em termos municipais, de bom uma vez que o saldo é francamente positivo. -------------------------- Após o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal bem como o membro Senhor Bruno
Medinas terem tecido mais alguns considerando relativamente a algumas notícias que têm vindo a
público, nomeadamente prestadas pela Rádio Renascença, as quais não correspondem à verdade, o
membro Senhor Bruno Medinas reiterou o pedido para que lhe fosse enviado os pagamentos da
obra do Equuspolis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal usou de seguida da palavra para perguntar se,
caso as piscinas da Azinhaga venham a abrir, serão abertas apenas para a população da Azinhaga ou
se serão abertas ao público em geral e qual o seu horário de funcionamento. --------------------------------- O Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal usou então da palavra para informar que
foi deliberado deixar entrar só munícipes, do Concelho da Golegã. --------------------------------------------- O membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para realçar o facto de que as piscinas
devem abrir em condições de segurança para todos os cidadãos que lá entrarem sejam ele munícípes
do Concelho ou não. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Tenninou a sua intervenção achando desnecessárias as palavras proferidas pelo Senhor
Presidente da Assembleia Municipal, relativamente a uma detenninada comunidade. ----------------------- Ainda relativamente a esta questão das piscinas de Azinhaga, o Exmo Senhor Presidente do
Executivo, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, o Senhor Presidente da Assembleia
Municipal, bem como os membros Senhores Válter Ferreira, D. Manuela Santos, Tesoureira da
junta de Freguesia do Pombalinho e Carlos Santos, manifestaram as suas opiniões e, não havendo
mais ninguém a querer intervir, neste período de Antes da Ordem do Dia, passou-se de imediato ao
Primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos que constava do seguinte: ----------------------------------------

------ 1. - APRECIAÇÃO DA ACTlVIDADE MUNICIPAL; ----------------------------------------------- Foi presente o documento elaborado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
Municipal que consta de um relatório das atividades desenvolvidas pelo Executivo Municipal no
período compreendido entre a última e a presente Sessão, confonne se dá por integralmente
reproduzido no documento n° 7. -------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente a este Ponto da Ordem de Trabalhos o membro Senhor Válter Ferreira pediu a
palavra para, apesar das circunstâncias, valorizar a maneira como decorreram as comemorações do
dia 25 de Abril no Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao Concurso de Reabilitação do Cine Teatro Gil Vicente perguntou se o reforço
da verba que foi solicitado irá provocar alguma alteração à comparticipação da Câmara Municipal,
tendo para o efeito o Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal esclarecido que falou com o
Senhor Presidente da CCDR no sentido que a verba seja reforçada, nunca alterando a
comparticipação da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Bruno Medinas perguntou se o pedido de acréscimo de 200 mil euros é já
um dado adquirido ou é uma pretensão do município. ------------------------------------------------------------ O Exmo Senhor Presidente do Executivo infonnou que, efetivamente, não é um dado
adquirido porque este reforço depende ainda do rateamento das verbas que sobrarem. ---------------------- De novo no uso da palavra o membro Senhor Bruno Medinas referiu que foram detetadas
alguma imperfeições na obra do Equuspolis pelo que perguntou se esses defeitos na obra vão ser
corrigidos ou se o Executivo já falou com o empreiteiro nesse sentido, tendo para o efeito o Exmo
Senhor Presidente dos Executivo Municipal prestado os devidos esclarecimentos, relativamente a
essa matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Sessão OrdinlÍria de 26/0612020
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------ O membro Senhor João Luís pediu a palavra para deixar uma palavra de apreço à Câmara
Municipal pela atuação que teve nesta situação pandémica, não só enquanto Órgão Autárquico
responsável pelas medidas do Concelho mas também enquanto entidade patronal na atitude que teve
para com os seus trabalhadores no sentido de o proteger os serviços municipais por forma a poder
haver sempre resposta à população do Concelho. ------------------------------------------------------------------ O membro Senhor Válter Ferreira pediu de novo a palavra para, relativamente às obras de
Requalificação da Praça da Azinhaga, perguntar se já existe alguma perspetiva para quando será
aberto o concurso, tendo para o efeito o Senhor Presidente do Executivo Municipal tecido para o
efeito diversos considerando referindo, nomeadamente, que a grande perspetiva é abrir o concurso e
haver empresa que a faça porque a verba está preparada para isso. --------------------------------------------- Não havendo mais ninguém a querer intervir, passou-se de imediato ao Segundo Ponto da
ordem de Trabalhos que constava do seguinte: --------------------------------------------------------------------- 2. DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O
DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DA GOLEGÃ - EN 365 - ESTRADA MUNICIPAL
DE VALE PINTOS - Deliberação; -------------------------------------------------------------------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal, realizada
no dia 2 de Abril de 2020, que se dá por integralmente reproduzida no documento n° 8. -------------------- Foi igualmente presente cópia da informação n° 1257, datada de 26 de Março de 2020,
referente ao processo n° 2020/300.50.001/2, que se dá por integralmente reproduzida no documento
n° 9. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Bruno Medinas pediu a palavra para perguntar quanto é que o Executivo
Municipal pretende gastar na execução desta obra e quanto é que está previsto ser gasto com a
expropriação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Depois de devidamente autorizado, o Vereador Senhor EngO Carlos Godinho usou da palavra
para informar que este procedimento foi iniciado e houve estimativas orçamentais com o anterior
Executivo e o que ficou estipulado, em termos de custos de obra para o Municipio da Golegã, seria
a execução das infraestruturas na nova estrada a criar, ou seja, seria a colocação do saneamento,
abastecimento de água e em conjunto com a EDP a iluminação pública. -------------------------------------- Referiu ainda que o novo troço que vai ser executado, a sua expropriação, custou um euro em
virtude de se ter tratado de uma expropriação amigável. ---------------------------------------------------Sessão Ordinária de 26,'06.0'2020
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------ Acrescentou ainda que o acordo iniciado com a empresa Mendes Gonçalves foi de que toda a
obra de construção civil, naquele troço, vai ser executada por eles e o que aqui se está hoje a
discutir é a passagem de uma parcela, que é a entrada que existe, atualmente do domínio público
para o domínio privado, em compensação com a realização da nova estrada e do novo ponto de
acesso aquela zona industrial. ----------------------------------------------------------------------------------------- De novo no uso da palavra, o membro Senhor Bruno Medinas referiu que não querendo
colocar em causa o mérito e a pertinência da obra, entende que os Deputados Municipais deveriam
ter conhecimento dos custos associados porque que vão ficar a cargo da Câmara Municipal pelo que
solicitou à Câmara Municipal que, no momento oportuno, deveria fazer chegar aos Deputados
Municipais o custo que se prevê estar associados às intervenções que irá fazer. ------------------------------ De novo do uso da palavra o Vereador Senhor Eng Carlos Godinho referiu que o apanhado
O

do custo das infraestruturas, que é o que está cargo da Câmara Municipal, poderá ser feito, no
entanto, esclareceu mais uma vez que as condições para o acordo foram encetadas e iniciadas,
anteriormente pelo que aquilo que o atual Executivo Municipal está a fazer é cumprir com algo que
já estava acordado anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------ Não havendo mais ninguém a querer intervir, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
submeteu o Ponto 2 da Ordem de Trabalhos - DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO
DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DA GOLEGÃ EN 365 - ESTRADA MUNICIPAL DE VALE PINTOS, à votação. ---------------------------------------- Aprovado, por maioria, com duas abstenções dos membros do Grupo Parlamentar Municipal
Movimento Sangue Novo. --------------------------------------------------------------------------------------------- O Terceiro Ponto da Ordem de Trabalhos constava do seguinte: ----------------------------------------- 3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ E A JUNTA DE
FREGUESIA DA AZINHAGA - Deliberação; --------------------------------------------------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal, realizada
no dia 14 de Maio de 2020, conforme se dá por integralmente reproduzida no documento n° 10. ---------- Foi, igualmente, presente cópia do documento em apreço que se dá por integralmente
reproduzido no documento n° I I. -------------------------------------------------------------------------------
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------ O membro Senhor Bruno Medinas pediu a palavra para perguntar ao Senhor Presidente da
Junta de Freguesia da Azinhaga se, no âmbito do acordo, as pretensões da Junta de Freguesia de
Azinhaga foram satisfeitas na totalidade ou se houve algumas pretensões que ficaram por satisfazer.
------ Usou então da palavra, o membro Senhor Daniel Romão, Presidente da Junta de Freguesia da
Azinhaga para esclarecer que, como já aqui foi referido anteriormente, os três Presidentes de Junta
foram chamados a uma reunião na Câmara Municipal, tendo-lhes sido colocada a negociação do
presente acordo. Esclareceu ainda que as verbas são exatamente as mesmas do anterior acordo e que
após as negociações concordaram com elas. ------------------------------------------------------------------------ Não havendo mais ninguém a quer intervir, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
submeteu o Ponto 3 da ordem de Trabalhos - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL
DA GOLEGÃ E A JUNTA DE FREGUESIA DA AZINHAGA, à votação. -------------------------

------ Aprovado, por maioria, com duas abstenções dos membros do Grupo Parlamentar Municipal
da C DU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ De seguida passou-se ao Quarto Ponto da Ordem de Trabalhos que constava do seguinte: ----------- 4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ E A JUNTA DE
FREGUESIA DA GOLEGÃ - Deliberação; ----------------------------------------------------------------

------ Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal, realizada
no dia 14 de Maio de 2020, conforme se dá por integralmente reproduzida no documento n° 12. ---------- Foi, igualmente, presente cópia do documento em apreço que se dá por integralmente
reproduzido no documento n° 13. ------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para informar que o Senhor
Presidente da Junta de Freguesia da Golegã enviou um oficio a dar conhecimento que a Assembleia
de Freguesia da Golegã, em Sessão realizada no passado dia 18 de Junho de 2020 autorizou a
celebração do respetivo Contrato Interadministrativo aprovado pela junta de Freguesia da Golegã
em reunião realizada no passado dia 16 de Maio de 2020, conforme se dão por reproduzidos os
documentos noS 14 e 15. -------------------------------------------------------------------------------------------
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------ O membro Senhor Bruno Medinas pediu a palavra para colocar, ao Senhor Presidente da Junta
de Freguesia da Golegã, a mesma questão que colocou ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia
da Azinhaga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor António Camilo, Presidente da Junta de Freguesia da Golegã, usou então
da palavra para referir que, efetivamente houve a tal dita reunião na Câmara Municipal e foi tudo
tratado em consonância com as três Juntas de Freguesia. Realçou ainda o facto de que tanto na Junta
de Freguesia como na assembleia de Freguesia da Golegã o presente contrato foi aprovado, por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Terminou a sua intervenção referindo que conforme também já aqui foi hoje dito, a
Assembleia Municipal já autorizou a celebração destes contratos no início do mandato pelo que,
pese embora não sendo jurista, na sua opinião seria desnecessário este assunto ser novamente
presente à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ Não havendo mais ninguém a querer intervir, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
submeteu o Ponto 4 da Ordem de Trabalhos - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE A CÃMARA MUNICIPAL
DA GOLEGÃ E A JUNTA DE FREGUESIA DA GOLEGÃ, à votação. ---------------------------------- Aprovado, por maioria, com duas abstenções dos membros do Grupo Parlamentar Municipal
da C[)l). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Quinto Ponto da Ordem de Trabalhos constava do seguinte: ------------------------------------------- 5. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
A CELEBRAR ENTRE A CÃMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ E A JUNTA DE
FREGUESIA DO POMBALINHO - Deliberação; ------------------------------------------------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal, realizada
no dia 14 de Maio de 2020, conforme se dá por integralmente reproduzida no documento nO 16. ---------- Foi, igualmente, presente cópia do documento em apreço que se dá por integralmente
reproduzido no documento n° 17. ------------------------------------------------------------------------------------ O membro Senhor Bruno Medinas pediu a palavra para colocar exatamente a mesma questão
que colocou anteriormente, à representante da Junta de Freguesia do Pombalinho. -------------------------- A membro Senhora [). Manuela Santos, Tesoureira da Junta de Freguesia do Pombalinho,
usou então da palavra para informar que não pode responder a essa questão porque não esteve
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presente na citada reunião e que devido à doença do Senhor Presidente da junta de Freguesia do
Pombalinho nunca mais conversou com ele. ----------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal usou de seguida da palavra para perguntar à
Senhora Tesoureira da junta de Freguesia se o documento em apreço já tinha sido presente a reunião
da Junta de Freguesia, tendo esta, respondido que não. -----------------------------------------------------______ Ainda em relação e este assunto da Ordem de Trabalhos estabeleceu-se então animado diálogo
onde os membros Senhores, Carlos Santos, Bruno Medinas, Válter Ferreira, João Luís Santos, D.
Lina Júlio, Daniel Romão, Presidente da Junta de Freguesia da Azinhaga, D. Manuela Santos,
Tesoureira da Junta de Freguesia do Pombalinho, Joaquim Morgado, o Senhor Presidente da
Assembleia Municipal assim como, devidamente autorizado, o Vereador Senhor Dr. Luís Júlio,
manifestaram os seus pontos de vista tendo, inclusive, no decorrer desse diálogo os membros
Senhores, Bruno Medinas, Válter Ferreira e D. Lina Júlio manifestado, no decorrer das suas
intervenções, a sua intenção de voto invocando, para o efeito, as razões que os levaram a tomar essa
decisão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Não havendo mais ninguém a querer intervir, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
submeteu o Ponto 5 da Ordem de Trabalhos - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL
DA GOLEGÃ E A JUNTA DE FREGUESIA DO POMBALINHO, à votação. -------------------------- Aprovado, por maioria, com três votos contra, dois dos membros do Grupo Parlamentar
Municipal da CDU e um da representante da Junta de Freguesia do Pombalinho e com três
abstenções, duas dos membros do Grupo Parlamentar Municipal Movimento Sangue Novo e uma
do membro do Grupo Parlamentar Municipal do PSD. -----------------------------------------------------______ O Sexto Ponto da Ordem de Trabalhos Constava do seguinte: ______________________________________ _
------ 6. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS DE 2019 - Conhecimento; ------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal, realizada
no dia 9 de Junho de 2020, conforme se dá por integralmente reproduzida no documento n° 18. ---------- Foi, igualmente, presente cópia da informação do Gabinete de Auditoria Interna, registada sob
n° 3094, datada de 25 de Maio de 2020 bem como cópia do parecer da Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas Martins Pereira, João Careca & Associados, datada de 22 de Maio de 2020, que
se dão por integralmente reproduzidos no documento n° 19. -----------------------------------------------Sessão Ordinária de 26/0612020
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------ Não havendo ninguém a querer intervir, passou-se de imediato ao Sétimo Ponto da Ordem de
Trabalhos que constava do seguinte: --------------------------------------------------------------------------------- 7. RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO ANO DE 20 19: -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 7.l. Apreciação e Votação; ----------------------------------------------------------------------------------- 7.2. Proposta de Aplicação de Resultados - Deliberação; ---------------------------------------------- 7.3. Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais do
Município; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal, realizada
no dia 9 de Junho de 2020, conforme se dá por integralmente reproduzida no documento n° 20. ---------- Foi, igualmente, presente cópia dos documentos em apreço, que se dão por integralmente
reproduzidos no documento n° 21. ----------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Joaquim Morgado pediu a palavra para fazer uma análise ao documento à
discussão, nomeadamente. -------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à cultura de juventude referiu que a sua execução foi inferior a 50%, o que, na sua
opinião demonstra uma política sem visão. ------------------------------------------------------------------------- Relativamente aos pagamentos referiu que estão mais baixos, a 143 dias, que é um dado
animador, mas insuficiente porque as pequenas e médias empresas com este prazo de pagamento
não têm uma grande folga. -------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente aos Summer Games referiu que os mesmos deixaram de existir pelo que
questionou o aparecimento daquela rúbrica com uma verba de 1650 euros. ----------------------------------- Ainda no uso da palavra referiu que a correção dos GOP em menos 680 mil euros fez com que
a taxa de execução fosse mais alta, salientando ainda a divida à EDP que continua a ser um dos
grandes problemas a resolver pelos municípios. ------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção dizendo que este é um documento que lhes dá que pensar e que
lhes dificulta uma decisão favorável. -------------------------------------------------------------------------------- De seguida, em virtude de se estar a atingir a meia-noite, o Senhor Presidente da Assembleia
propôs a continuação dos trabalhos para além daquela hora por forma a poder-se concluir a Ordem
de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Colocada à votação, esta proposta foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------Sessão Onliruíria de 26/0612020
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------ O membro Senhor Válter Ferreira usou então da palavra para referir que não pode deixar de
considerar positivo este resultado mas, no entanto, continuam a achar que não é esta a linha e que
continuam a haver muitas matérias fundamentais para as populações e para o desenvolvimento do
Concelho que não estão englobadas nem no relatório, nem a nível do orçamento. --------------------------- Terminou a sua intervenção expressando a sua preocupação com a baixa taxa de execução em
algumas

matérias que considera

fundamentais

para o desenvolvimento do

Concelho,

nomeadamente, coma a educação, os resíduos sólidos e higiene pública, a proteção do meio
ambiente, cultura e juventude e ainda com o turismo. ------------------------------------------------------------- O membro Senhor Carlos Santos pediu a palavra e iniciou a sua intervenção referindo que não
se pode querer que as rúbricas de despesa, em termos orçamentais, sejam de 100% quando não são
geradas receitas para as poder fazer, esclarecendo que se estão a analisar contas de fluxo de caixa
quando, efetivamente deveriam estar preocupados em analisar os custos efetivos que a Câmara
Municipal teve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu ainda que aquilo que mais o preocupa, em termos orçamentais, é efetivamente a
receita porque quando a receita se aproxima dos 100% em termos de fluxo de caixa fica satisfeito
porque, efetivamente houve urna intenção de realizar receita para fazer despesa, mas não fica
satisfeito quando a execução orçamental fica por volta dos 87%. ----------------------------------------------- De novo no uso da palavra, o membro Senhor Válter Ferreira referiu que compreende e aceita
as explicações do membro Senhor Carlos Santos relativamente a estas matérias mas, como não é
contabilista, efetivamente quando analisa estes documentos analisa-os na perspetiva política e do
interesse da população bem como daquilo que são os interesses do seu Grupo Parlamentar
Municipal daí a razão das preocupações que colocou irem nesse sentido. ------------------------------------- Terminou a sua intervenção referindo que não estão aqui para fazer a análise só aos números,
uma vez que estão aqui também para analisar politicamente o relatório de contas e atividades da
Câmara Municipal fazendo essa análise de acordo com aquilo que é a sua perspetiva e das pessoas
que aqui representam. -------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Bruno Medinas pediu a palavra para, relativamente à manutenção em
aberto da rúbrica dos Summer Games por via de uma dívida que se mantem desde a edição de 2017,
solicitar fosse dito em concreto o que é que ficou por pagar referente a essa edição, tendo-lhe sido
adiantado que lhe iriam fazer chegar essa informação. =~~=-=-----------------------------------------St.'Ssão Ordinária de 26/06/'2020
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------ O membro Senhor Carlos Santos pediu a palavra para dizer que as contas foram certificadas
pelo ROC com duas reservas. Uma delas não está nas mãos do Executivo Municipal tirá-Ia daqui
porque diz respeito a uma Inspeção da Direção Geral de Finanças. A segunda tem a ver com o
acordo de pagamentos que existe com a Resitejo e com a EDP e aquilo que os revisores dizem é que
não foram feitas as previsões dos juros que possam vir a surgir desta divida. Face a essa situação
perguntou a razão pelo qual não foram feitas essas previsões porque, se isso tivesse acontecido, era
daqui tirada esta ressalva da certificação das contas. -------------------------------------------------------------- Depois de devidamente autorizada, a Senhora Chefe de Divisão Municipal de Administração e
Finanças, Dra Ana Catarina, usou da palavra para esclarecer que não foram feitas as previsões
porque, em relação à Resitejo, não foram cobrados juros de mora. Em relação à EDP esclareceu,
igualmente, que quando o protocolo foi feito a EDP calculou logo no início os juros de mora e esses
já foram pagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção referindo que tudo isto que acabou de informar foi devidamente
explicado aos Revisores Oficiais de Contas. ------------------------------------------------------------------------ O membro Senhor Carlos Santos pediu a palavra para dizer que, se efetivamente tudo isso foi
explicado aos Revisores e eles teimam em fazê-lo, porque também o fizeram nas contas de 20 I 8, é
de opinião que seria de bom tom tirar isto daqui. ------------------------------------------------------------------ Não havendo mais ninguém a querer intervir, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
submeteu o Ponto 7 da Ordem de Trabalhos - RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019, à votação. --------------------------------------------- 7.1. Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do Ano de 2019 Aprovado, por maioria, com cinco abstenções. Duas dos membros do Grupo Parlamentar
Municipal da CDU, duas dos membros do Grupo Parlamentar Municipal Movimento Sangue Novo
e uma do membro do Grupo Parlamentar Municipal do PSD. --------------------------------------------------- 7.2. Proposta de Aplicação de Resultados - Aprovado, por maioria, com cinco abstenções.
Duas dos membros do Grupo Parlamentar Municipal da CDU, duas dos membros do Grupo
Parlamentar Municipal Movimento Sangue Novo e uma do membro do Grupo Parlamentar
Municipal do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Não havendo ninguém a querer intervir sobre o Ponto 7.3. da Ordem de Trabalhos Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais do Município, passouse de imediato ao Oitavo e último Ponto da Ordem de Trabalhos que constava do seguinte: ----------

------ 8. I" REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO
DE 2020 - Deliberação; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal, realizada
no dia 9 de Junho de 2020, conforme se dá por integralmente reproduzida no documento n° 22. ---------- Foi, igualmente, presente cópia dos documentos em apreço, que se dão por integralmente
reproduzidos no documento n° 23. ----------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para perguntar o que é que significam os 51
mil euros para o aterro sanitário da Resitejo, uma vez que essa verba não estava no orçamento
inicial. Relativamente ao resto aquilo que lhes parece é que assenta, principalmente no reforço de
rúbricas relacionadas com despesas correntes realçando que, anteriormente fizeram propostas para
uma utilização diferente, nomeadamente no apoio social, apoio associativo e até às pequenas e
micro empresas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente autorizada a Senhora Chefe de Divisão Municipal de Administração e
Finanças, Ora Ana Catarina, esclareceu que já existia dotação orçamental, mas que não era
suficiente para o lançamento das faturas antigas e das atuais daí a necessidade de reforçar a
respetiva rúbrica para se poder continuar a cumprir com o plano de pagamentos acordado. ---------------- Não havendo mais ninguém a querer intervir, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
submeteu o Ponto 8 da Ordem de Trabalhos - 18 REVISÃO ÁS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020, à votação. ---------------------------------------------------------------------- Aprovado, por maioria, com dois votos contra dos membros do Grupo Parlamentar Municipal da CDU
e três abstenções, duas dos membros do Grupo Parlamentar Municipal Movimento Sangue Novo e uma do
membro do Grupo Parlamentar Municipal do PSD. ----- --.------.------- -. --------------------------------------------- Esgotada a Ordem de Trabalhos, não havendo público e havendo necessidade de dar execução às
deliberações tomadas na Sessão de hoje, foi deliberado, por unanimidade, nos termos do nO 3, do artigo 57°,
da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar em minuta os Pontos 2, 3, 4, 5, 7.1, 7.2 e 8, da Ordem de
Trabalhos, a fim das respetivas deliberações produzirem efeitos imediatos. ---------------------------------------------- Quando eram 00 horas e 25 minutos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da
Assembleia Municipal, deu por encerrados os trabalhos que para constar e devidos efeitos se lavrou
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a presente Ata referente aos meses de Abril e Junho que, depois de aprovada vai por si ser assinada
bem como peJo Coordenador Técnico, António Manuel Alves de Sousa Riachos, que a lavrou. ------

o Presidente

a Assembleia Municipal;

,

o Coordenador Técnico;
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