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===-========== ATA N." 3/2020
- - ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO
DIA VINTE E QUATRO DE SETEMBRO DO ANO DE 2020:
------ Aos 24 dias do mês de Setembro 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 com a
seguinte Ordem de Trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------- 1. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE MUNICIPAL;------------------------------------------ Estiveram presentes todos os membros da Assembleia Municipal, com exceção das membros
Senhoras D. Ana Paula Silva dos Santos e D. Aida Maria Maggioli Gouveia Esteves Pereira. ------------- 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-A/2002, de 1i de Janeiro, conjugados com o artigo 18°, do
Regimento da Assembleia Municipal, a membro Senhora D. Ana Paula Silva dos Santos requereu a
sua substituição, por ausência inferior a 30 dias. ------------------------------------------------------------------ Igualmente esteve presente o Senhor Dr. José Tavares Veiga Silva MaItez, Excelentíssimo
Presidente da Cãmara Municipal, bem como o Senhor António Francisco Oliveira Pires Cardoso,
Vice-Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores Senhores EngO António Carlos Poço
Godinho e Dr. Luís Filipe Santana Júlio. ---------------------------------------------------------------------------- Quando eram 21 horas e 10 minutos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, após
cumprimentar todos os presentes, declarou aberta a Sessão. ----------------------------------------------------- De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou a dispensa da leitura da
Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada, no dia 26 de Junho de 2020 uma vez
que, a mesma, foi antecipadamente distribuída a todos os membros. ------------------------------------------- O membro Senhor VáIter Ferreira pediu a palavra para, relativamente às folhas 9 e 10 da
respetiva Ata, dizer que há uma questão que tem a ver com as palavras proferidas pelo Senhor
Presidente da Assembleia Municipal quanto ao funcionamento das piscinas da Azinhaga que não
traduzem aquilo que foi dito. Referiu que solicitou que ficasse registado em Ata uma nota de
repúdio pelas expressões utilizadas pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal que considera
de todo incorretas e injustificadas, tendo em conta a matéria que se estava a tratar. Nesse sentido,
solicitou que fosse feita uma adenda onde se fizesse referência às expressões utilizadas que, pela
gravidade, que representam são situações que não devem deixar de ser referidas. Nessa
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confonnidade a seguir se transcrevem as palavras proferidas, respetivamente, pelo Senhor
Presidente da Assembleia Municipal bem como pelo membro Senhor Válter Ferreira quanto à
matéria em referência. ------------------------------------------------------------------------------------------------- " ... quem tem conhecimento do que se passa nas piscinas da Azinhaga sabe que nas piscinas
da Azinhaga e, isto não é ser racista, mas na Azinhaga tem lá batido de tudo ao longo destes últimos
anos desde os ciganos do Entroncamento, de Tomar e de todo lado ali caírem ... ". -------------------------- " ... não pode deixar de fazer o reparo àquilo que o Presidente da Assembleia disse: eu não sou
racista mas os ciganos, e para que fique gravado e para que fique em Ata repudio totalmente esse
tipo de comentários ... ". ----------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, o membro Senhor Bruno Medinas pediu a palavra para também relativamente à
Ata e ao Voto de Louvor proposto pelo Grupo Parlamentar Municipal Movimento Sangue Novo,
dizer que não sabe se em detenninada altura proferiu as palavras mérito desportivo ou não, mas
acha que ficava bem introduzir-se essa expressão do mérito desportivo para fazer o contraponto
àquilo que foram as outras equipas que também estiveram em campeonatos nacionais porque
fizeram a sua inscrição nessas provas, mas que não acederam a elas por mérito desportivo. ---------------- Referiu ainda que como não se lembra se proferiu ou não estas palavras, no entanto,
manifestou que era essa a ideia que queria transmitir pelo que solicitou que fosse feita também esta
adenda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais ninguém a querer intervir e depois de colocada à votação, com as devidas
adendas, a Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 26 de Junho de
2019, 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 Ricardo Jorge Alves Correia e Fernando Jesus Duarte,
Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho, por não terem estado presentes na Sessão a que a
Ata se refere, com exceção dos Pontos 2, 3, 4, 5, 7.1, 7.2, e 8, que foram aprovados em minuta no
final da citada Sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 .. ---------------------------------------------------------
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------ Ainda no uso da palavra, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal infonnou, que a
membro Senhora D. Ana Paula Silva dos Santos requereu a sua substituição, por ausência inferior a
30 dias, pela Senhora D. Maria Lina Santana Júlio e que o Vereador Senhor Pedro Terré
comunicou, igualmente, que em virtude de se encontrar ausente do País não poderia comparecer à
Sessão de hoje desta Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------- O Vereador Senhor Dr. Luís Filipe Júlio pediu a palavra para infonnar que a sua innã, Maria
Lina Santana Júlio, não tinha tido conhecimento desse pedido de substituição, motivo pelo qual não
estava presente nesta Sessão, tendo o Senhor Presidente da Assembleia Municipal esclarecido que
recebeu o pedido de substituição no dia 22 de Setembro e que, face a essa data, de acordo com o
Regimento da Assembleia Municipal, a responsabilidade da convocação da Senhora D. Maria Lina
Santana Júlio não cabia à Assembleia Municipal mas sim ao seu Grupo Parlamentar Municipal.---------- Seguidamente infonnou que as faltas registadas na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
realizada, no dia 26 de Junho de 2020, foram devidamente justificadas. --------------------------------------- Por último, deu conhecimento de toda a correspondência recebida infonnando que, a mesma,
se encontra à disposição dos membros que a quiserem consultar. ----------------------------------------------- O membro Senhor Ricardo Correia pediu a palavra para, em primeiro lugar, deixar uma
palavra de apreço e de mérito à empresa Mendes Gonçalves pela fonna como soube lidar com a
situação que se passou nos últimos dias, dando o exemplo de como se deve fazer, protegendo em
primeiro lugar as pessoas e depois então pensar no bem financeiro da empresa. ------------------------------ Seguidamente teceu diversas considerações sobre o Conselho Municipal de Juventude
lamentando que em três anos deste mandato apenas houve quórum em duas reuniões. ---------------------- Ainda no uso da palavra perguntou se os dados sobre as dívidas dos Summer Games já foram
enviados para esclarecimento e perguntou se havia alguma previsão para a requalificação da Estrada
Nacional 365 entre a Golegã e o Entroncamento. ------------------------------------------------------------------ Usou então da palavra o Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal para esclarecer que
esteve sempre presente em todas as convocatórias para as reuniões do Conselho Municipal de
Juventude lamentando, igualmente, que a esmagadora maioria das reuniões não se tenham realizado
por falta de quórum dos seus membros, facto a que o Executivo Municipal é completamente alheio.
------ Ainda em relação ao Conselho Municipal de Juventude aproveitou a oportunidade para
infonnar que está marcada uma reunião para o próximo dia 14 de Outubro. ----------------------------Sessão Ordinária de 24/09/2020
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------ Em relação à empresa Mendes Gonçalves referiu que gostou da sua afirmação, no entanto, não
gostou de ver referido que se tratava de um surto quando, na realidade, não o era conforme depois
se veio a demonstrar com a obtenção dos resultados. ------------------------------------------------------------- Quanto à Estrada Nacional 365 informou que foi graças à insistência do Executivo Municipal
que foi colocado o limite de velocidade, no entanto, esclareceu que a Câmara Municipal, como se
sabe, não tem nada a ver com a gestão da Estrada Nacional 365, mas tem a preocupação de, isso
sim, dizer aos gestores da E. P. que têm que dar condições de segurança a quem circula naquela
Estrada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Bruno Medinas usou de seguida da palavra para confirmar a receção dos
documentos solicitados referente à dívida dos Summer Games e esclareceu que a Dr". Ana Catarina,
no final da última Sessão, lhe explicou o que é que efetivamente se passou relativamente a esse
assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda no uso da palavra referiu que, tendo em consideração a atualidade, não sabe até que
ponto não seria pertinente para, em futuras reuniões, autonomizar um ponto só para se falar da
situação da pandemia, nomeadamente, sobre a atuação do Executivo Municipal, assim como das
outras Entidades, nas suas várias vertentes. ------------------------------------------------------------------------- De seguida, usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal para referir que
nada impede que, no Periodo de Antes da Ordem do Dia ou até no Periodo da Apreciação da
Atividade Municipal, esta questão possa ser levantada não achando, por esse motivo, necessário ser
agendado um Ponto na Ordem de Trabalhos só para se falar da pandemia. ------------------------------------ Não havendo mais ninguém a querer intervir, neste periodo de Antes da Ordem do Dia,
passou-se de imediato ao Primeiro e único Ponto da Ordem de Trabalhos que constava do seguinte:

------ 1. - APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE 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
periodo compreendido entre a última e a presente Sessão, conforme se dá por integralmente
reproduzido no documento n° 1. -------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente a este Ponto da Ordem de Trabalhos o membro Senhor Ricardo Correia pediu a
palavra para, relativamente à reabilitação da VCElEstrada de São Miguel/Construção da Rotunda
EN 243, perguntar se existe alguma previsão para a conclusão desta empreitada. ----------------------Sessão Ordinária de 24/0912020
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----- Relativamente à empreitada de remoção de coberturas de amianto do Centro Escolar referiu
que isto é algo que já se arrasta há alguns anos pelo que perguntou se existe também previsão para a
conclusão desta remoção. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Usou então da palavra o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal para esclarecer que,
após o seu início, a empreitada de reabilitação da VCE/Estrada de São Miguel/Construção da
Rotunda EN 243 tem um período de seis meses para ser concluída. -------------------------------------------- Depois de devidamente autorizado, o Vereador Senhor EngO Carlos Godinho usou da palavra
para, relativamente às coberturas de amianto, explicar que os procedimentos tiveram que ser
desenvolvidos no âmbito de um concurso que foi aberto pelo Governo, ou seja, teve que ser feito
um projeto interno estando-se agora na fase de lançar a candidatura para a realização do trabalho.
Referiu ainda que a duração do trabalho, embora se esteja ainda a finalizar essa parte, se prevê que
seja de um ano. No entanto, esclareceu que esta candidatura está dependente de uma outra que irá
afetar esta situação que é a remodelação do próprio Centro Escolar pelo que poderá haver alteração
neste concurso caso a escola seja sinalizada como emergente para reabilitação. ------------------------------ O membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para dizer que o momento que vivemos
efetivamente afeta e limita a atividade da Câmara Municipal, no entanto, referiu que neste relatório
comprova que a posição da CDU, relativamente ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano foi a
mais correta porque, conforme referiram na altura, reparam que existe um conjunto de empreitadas
e de outras obras que resultam num significativo investimento, mas que todas elas são na Vila da
Golegã, não havendo nenhum investimento na Azinhaga, Pombalinho, Casal Centeio ou Mato de
Miranda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------______ Terminou a sua intervenção dizendo que existe a nota de que vão ser iniciadas as obras de
requalificação da Praça da Azinhaga perguntando se havia alguma previsão para o início dessas
obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usou então da palavra o Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal para dizer que a
atuação da Câmara Municipal ficou bastante limitada face à situação de pandemia que vivemos,
mas que apesar de tudo isso a obra de requalificação da Praça da Azinhaga terá o seu início ainda
este ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Quanto ao Pombalinho referiu que, como é também do conhecimento de todos, o Executivo
Municipal continua a desenvolver esforços para fazer uma obra que arranje postos de trabalho, mas
sobretudo que melhore a qualidade de vida dos idosos. -----------------------------------------------------______ Terminou a sua intervenção afirmando que o Executivo Municipal está sempre presente no dia
a dia das freguesias a intervir sempre que é possível. ------------------------------------------------------------- Após o membro senhor Válter Ferreira bem como o Exmo Senhor Presidente do Executivo
Municipal terem tecido mais algumas considerações acerca da Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas a construir no Pombalinho, não havendo mais ninguém a querer intervir, e não havendo
público, quando eram 2 I horas e 40 minutos, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da
Assembleia Municipal, deu por encerrados os trabalhos que para constar e devidos efeitos se lavrou
a presente Ata que depois de aprovada vai ser assinada por si, bem corno pelo Coordenador
Técnico, António Manuel Alves de Sousa Riachos, que a lavrou. -----------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal;
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O Coordenador Técnico;
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