Município da Golegã
C up., .. ) du C II vulu

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ASSiMBLEIA MUNICIPAL
GQlEG,i,

FLS 1/13
====================== ATA

N.o 1/2021

=======================

------ ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO
DIA VINTE SEIS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021: -----------------------------------------------

------ Aos 26 dias do mês de Fevereiro do ano de 2021 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;----------------------------------------------

------ 2. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DA GOLEGÃ NO 1°
SEMESTRE DE 2020 - Conhecimento; -------------------------------------------------------------------------- 3. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO LONGO PRAZO - Empreitada

de Obras Públicas - Remodelação do Cine Teatro Gil Vicente - Deliberação; --------------------------- 4. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO LONGO PRAZO - Empreitada
de Obras Públicas - Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares - Reabilitação do
Parque Escolar da Golegã - Deliberação; ------------------------------------------------------------------------ 5. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO LONGO PRAZO - Empreitada

de Obras Públicas - Reabilitação da VCE - Estrada de S. Miguel e Construção de Rotunda ao
Km 42+505 da EN 243 - Deliberação; ---------------------------------------------------------------------------- 6. APROVAÇÃO DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA 2020 -Deliberação; ---------------------7. f3 ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA (Revisão) ÀS GRANDES
OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2021-Deliberação; -----------------

------ Estiveram presentes todos os membros da Assembleia Municipal, com exceção do Senhor
Victor Manuel da Guia, Presidente da Assembleia Municipal e da membro Senhora 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 11 de Janeiro, conjugados com o artigo 18°, do
Regimento da Assembleia Municipal, a membro Senhora D. Aida Maria Maggioli Gouveia Esteves
Pereira requereu a sua substituição, por ausência inferior a 30 dias. -------------------------------------------- Igualmente esteve presente o Senhor António Francisco Oliveira Pires Cardoso, VicePresidente da Câmara Municipal bem como os Vereadores Senhores EngO António Carlos Poço
Godinho, Dr. Luís Filipe Santana Júlio e Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues. ----------------------Sessão Ordinária de 26/02/2021
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------ Em virtude do Senhor Victor Manuel da Guia, Presidente da Assembleia Municipal, se
encontrar hospitalizado e não poder, assim, estar presente nesta Sessão Ordinária, quando eram 21
horas elO minutos, a Senhora Primeira Secretária da Assembleia Municipal, após cumprimentar
todos os presentes, assumiu a presidência da Mesa, convidou para exercer as funções de Segunda
Secretária a membro Senhora D. Vera Lúcia da Rosa Duarte uma vez que, a Segunda Secretária,
Senhora D. Ana Filipa Garcia Contente passaria, na sessão de hoje, a exercer as funções de Primeira
Secretária e declarou então aberta a Sessão. ------------------------------------------------------------------------ De seguida, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal em exercício, solicitou a dispensa
da leitura da Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada, no dia 27 de Novembro
de 2020 e da Ata da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal realizada, no dia 30 de
Dezembro de 2020, uma vez que, as mesmas, foram antecipadamente distribuídas a todos os
membros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocada à votação, a Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 27
de Novembro 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 Alam Pereira, D. Ana Paula Silva dos Santos,
Joaquim Grácio Morgado 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 excepção dos
Pontos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, que foram aprovados em minuta no final da citada
Sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal em exercício, submeteu a Ata da
Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal realizada, no dia 30 de Dezembro de 2020, à
votação, tendo, a mesma, sido aprovada, por unanimidade, de harmonia com o n° 3, do artigo 34°,
do Código do Procedimento Administrativo, publicado através do Decreto-lei n° 412015, de 7 de
Janeiro, sem a participação dos membros Senhores D. Ana Paula Silva dos Santos e Válter José
Galrinho da Guia Martins Ferreira, por não terem estado presentes na Sessão a que a Ata se refere,
com excepção do Pontos 1 e único que foi aprovado em minuta no final da citada Sessão. ----------------- De seguida, entrou-se no Período de Antes da Ordem do Dia, tendo a Senhora Presidente da
Assembleia Municipal em exercício, perguntado se havia algum membro da Assembleia que
quisesse apresentar Propostas, Moções, Votos de Louvor, de Pesar, etc. ---------------------------------Sessão Ordinária de 26/02/2021
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------ Ainda no uso da palavra, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal em exercício,
informou que a ausência do Senhor Victor Manuel da Guia, Presidente da Assembleia Municipal se
devia ao facto de se encontrar hospitalizado e que a membro Senhora D. Aida Maria Maggioli
Gouveia Esteves Pereira requereu a sua substituição por ausência inferior a 30 dias, sendo
substituída, na presente Sessão, pela Senhora D. Dulce Marisa Barreiros Martinho. ------------------------ Informou ainda que as faltas registadas na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
realizada, no dia 27 de Novembro de 2020, foram devidamente justificadas, com exceção das faltas
dadas pelos membros Senhores D. Ana Paula Silva dos Santos e Fernando Jesus Duarte, Presidente
da Junta de Freguesia do Pombalinho, por não terem apresentado qualquer justificação.
Relativamente às faltas registadas na Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal realizada, no
dia 30 de Dezembro de 2020, informou que foram igualmente justificadas, com exceção da falta
dada pelo membro Senhor Válter José Galrinho da Guia Martins Ferreira, por não ter apresentado
qualquer justificação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Por último, deu conhecimento de toda a correspondência recebida informando que, a mesma,
se encontra à disposição dos membros que a quiserem consultar. ----------------------------------------------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal em exercício, procedeu à
leitura de um documento apresentado pelo Grupo Parlamentar Municipal do PS que, confrontado
com as consequências da pandemia COVID 19, propõem um Voto de Louvor aos Profissionais de
Saúde, assim como a todos os funcionários do Município que em voluntariado se dedicam a este
combate, a todos os colaboradores das IPSS do Concelho, a todas as Associações, Entidades,
Empresas e Munícipes que se envolveram neste desígnio, conforme se dá por integralmente
reproduzido no documento nO 1--------------------------------------------------------------------------------------- Colocada à votação a proposta apresentada foi aprovada, por unanimidade. -------------------------- Quando eram 21 horas e 20 minutos, entrou na Sala o Senhor Dr. José Tavares Veiga Silva
Maltez, Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal da Golegã. ------------------------------------------ Ainda no uso da palavra a Senhora Presidente da Assembleia Municipal em exercício
procedeu à leitura de uma proposta designada "Pela Inclusão da Conclusão do IC3 no PRR",
apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do PSD, conforme se dá por integralmente
reproduzido no documento nO 2. ---------------------------------------------------------------------------------
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------ Após a sua leitura, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal usou da palavra
para, em primeiro lugar, expressar um voto de rápidas melhoras ao Senhor Presidente da
Assembleia Municipal que, como é do conhecimento de todos, se encontra internado no Hospital de
Santa Maria, em Lisboa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente a esta proposta, o Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal,
teceu para o efeito diversas considerações, nomeadamente, em relação a tudo aquilo que o
Executivo Municipal tem desenvolvido junto da Comunidade da Lezíria do Tejo para que,
efetivamente, o IC3 seja uma realidade, pese embora esta versão ter perdido força com a opção da
ponte ser feita a montante e não a jusante. -------------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção referindo que o Executivo Municipal continua a lutar pelo IC3
mas, sobretudo, luta por algo que na sua opinião é muito mais importante que o IC3 que é fazer uma
via que ligue o Entroncamento à Golegã que dê maior segurança aos nossos munícipes, aos nossos
cidadãos e a quem nos visita e atravessa, ou seja, que a Estrada Nacional 365 fosse alargada e que
ficasse sem curvas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para, relativamente a esta questão da
conclusão do IC3, referir que discorda totalmente da opinião manifestada pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal uma vez que, no seu entender, o IC3 para o Concelho da Golegã e para os outros
Concelhos iria ser um fator de desenvolvimento muito importante. ------------------------------------------- Ainda no uso da palavra abordou uma outra questão que está relacionada com o Concelho da
Golegã que é a reabilitação do troço ferroviário entre o Vale de Santarém e o Entroncamento, cuja
reabilitação para a passagem de outro tipo de equipamentos e com outra capacidade também seria,
na sua opinião, um fator muito importante para o desenvolvimento do Concelho. ---------------------------- De novo no uso da palavra o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal frisou
que não está contra o IC3, antes pelo contrário que é a favor, no entanto, aquilo que disse é que é a
favor de medidas mais práticas e mais rápidas. -------------------------------------------------------------------- Relativamente à questão do caminho de ferro esclareceu, igualmente, que como é do
conhecimento geral a Câmara Municipal está apostada nessa situação e já aprovou reabilitar tudo o
que é na estação de Mato de Miranda inclusive com passagens aéreas. -----------------------------------
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------ Após os membros Senhores Válter Ferreira e Joaquim Morgado terem tecido mais alguns
considerandos relativamente a esta matéria em apreço, a Senhora Presidente da Assembleia
Municipal em exercício, submeteu a proposta à votação. --------------------------------------------------------- A mesma foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ O membro Senhor Válter Ferreira usou de seguida da palavra para, relativamente às obras
realizadas na Rua D. Elisa Bonacho, perguntar se já houve algum desenvolvimento quanto a essa
matéria uma vez que fizeram chegar aos membros da Assembleia Municipal um abaixo assinado
manifestando um conjunto de opiniões contrárias às obras que lá foram feitas. ------------------------------- Depois de devidamente autorizado o Vereador Senhor Eng Carlos Godinho usou da palavra
O

para esclarecer que aquela obra foi devidamente pensada e as pessoas auscultadas, no entanto,
acrescentou que o abaixo assinado teve por base uma munícipe com mobilidade condicionada e que
fez justificação dessa mobilidade. Foi solicitada a sua presença a Reunião de Câmara onde lhe foi
explicada a Lei de acordo com aquilo que são os trâmites legais e da obrigatoriedade do espaço
público para ter esse acesso à sua habitação. ----------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção referindo que, a citada munícipe, apesar de ter ficado
devidamente esclarecida pode não concordar mas que, nos termos do processo em si, foi
devidamente informada e foi resolvida a situação. ----------------------------------------------------------------- O membro Senhor Ricardo Correia pediu a palavra, para referir que não consegue perceber
como é que o Senhor Presidente da Câmara diz que 80% das pessoas estão contentes com a obra,
quando tem em seu poder um abaixo assinado com 59 assinatura que corresponde a 50 casas. ------------ Concluiu a sua intervenção referindo que o Grupo Parlamentar Municipal do PSD tem
conhecimento de pessoas que, por causa da mobilidade reduzida, fizeram requerimentos e que não
obtiveram resposta, assim como o abaixo assinado ainda não obteve qualquer tipo de resposta, tal
como existem pessoas que não têm acesso às garagens depois da obra estar feita. --------------------------- O Excelentíssimo Presidente do Executivo Municipal usou de seguida da palavra para prestar
mais alguns esclarecimentos relativamente à realização da obra em apreço e aproveitou a
oportunidade para dar o exemplo de uma pessoa que tem uma casa naquela rua e que, muito
incomodado, veio à Câmara Municipal dizer que assinou o papel mas que concordava com a obra. ------ Após as intervenções do Excelentíssimo Senhor Presidente e do Senhor Vice-Presidente do
Executivo Municipal, bem como dos membros Senhores Joaquim Morgado, Válter Ferreira e
Sessão Ordinária de 26/02/2021
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Ricardo Correia que manifestaram os seus pontos de vista relativamente a esta situação, o membro
Senhor Ricardo Correia, usou de novo da palavra para, face ao estado de emergência em que
vivemos, mais uma vez lamentar o facto de não existir uma solução para a realização da Assembleia
Municipal á distância ou num regime misto, com a presença apenas do Senhor Presidente da
Assembleia Municipal e de um membro de cada Grupo Parlamentar Municipal em sua
representação, assim como os respetivos funcionários. -----------------------------------------------------______ Ainda no uso da palavra questionou o Executivo Municipal sobre qual é o verdadeiro estado
em que se encontra a obra do Equuspolis porque naquele local nunca mais foram vistas nem
maquinaria nem trabalhadores. --------------------------------------------------------------------------------------- Por último referiu que o Senhor Presidente do Executivo Municipal na última reunião do
Conselho Municipal de Juventude, realizada no dia 29 de Outubro de 2020, informou que a obra do
Equuspolis teria, obrigatoriamente, que estar concluída até 31 de Dezembro de 2020, caso contrário,
a Câmara Municipal seria penalizada com a devolução dos Fundos Comunitários. -------------------------- Face a essa informação, perguntou se esse prazo foi prorrogado ou se o risco de penalização é
real para o Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Usou então da palavra o Excelentíssimo senhor Presidente do Executivo Municipal para
esclarecer que na obra do Equuspolis só falta concluir o parque infantil e o geiser. -------------------------- Relativamente à questão do prazo para conclusão da obra esclareceu, igualmente, que, por
causa da pandemia, a CCDR autorizou a sua prorrogação e que em reunião de Câmara foi
deliberado prorrogar o mesmo até finais de Abril. ----------------------------------------------------------------- De novo no uso da palavra o membro Senhor Ricardo Correia informou que naquela parte que
supostamente já se encontra aberta, os passadiços já estão bastante degradados, tendo para o efeito,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal esclarecido que é para isso que existem
as garantias bancárias, ou seja, servem precisamente para cobrir essas situações. ---------------------------- 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 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
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período compreendido entre a última e a presente Sessão, conforme se dá por integralmente
reproduzido no documento n° 3. -------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente a este Ponto da Ordem de Trabalhos o membro Senhor Joaquim Morgado
pediu a palavra para, face a esta situação do COVID, tecer diversas considerações, nomeadamente,
perguntar se o Estado irá devolver as verbas despendidas pela Autarquia com a aquisição de
computadores para as escolas. ---------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à isenção de taxas sobre as esplanadas referiu que o esforço do município,
quanto a essa matéria, não é visível. --------------------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção referindo que aquilo que mais lhe apraz registar no documento em
apreço é de facto o apoio aos alunos em período de ensino à distância, não pelos gastos que isso
representa para o Município, mas sim pela atenção teve para com esses jovens e para com as suas
famílias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Não havendo mais ninguém a querer intervir, passou-se de imediato ao Segundo Ponto da
Ordem de Trabalhos que constava do seguinte: ---------------------------------------------------------------

------ 2. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DA GOLEGÃ NO 10
SEMESTRE DE 2020 - Conhecimento; -------------------------------------------------------------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal, realizada
no dia 21 de Janeiro de 2021, conforme se dá por integralmente reproduzido no documento n° 4.------ Igualmente foi presente a informação registada sob o nO 470, datada de 15 de Janeiro de 2021
e respetivos documentos anexos que se dão por integralmente reproduzidos no documento nO 5. ---------- O membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para referir que, do documento em apreço,
aquilo que retém é a valorização da contenção da despesa que, efetivamente, é uma medida que o
Executivo tem tomado nos últimos anos mas que infelizmente também reflete aquilo que foi o ano
de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Terminou a sua intervenção referindo que, no relatório de auditoria externa, existe um dado
que os preocupa que é a existência, ainda, de dívidas a fornecedores, cujo prazo de pagamento de 90
dias não é cumprido pelo que, face a essa situação, perguntou que medidas estão a ser tomadas para
que isso deixe de acontecer. ------------------------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente autorizada a Senhora Chefe de Divisão Municipal de Administração e
Finanças usou da palavra para explicar detalhadamente à Assembleia Municipal o trabalho
Sessão Ordinária de 26/02/2021
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desenvolvido pelo Executivo Municipal no sentido de tentar reduzir o prazo médio de pagamento da
divida a mais de 90 dias, informando, igualmente que esse objetivo foi alcançado em Janeiro de
2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Ricardo Correia perguntou se o Município sofre alguma penalização por
não cumprir o prazo médio de pagamento até 90 dias e perguntou ainda se, com os investimentos
que se preveem para este ano, a marca dos 90 dias não voltará a ser ultrapassada de novo. ----------------- De novo, depois de devidamente autorizada a Senhora Chefe de Divisão Municipal de
Administração e Finanças informou que em 2017 o Município sofreu uma penalização de 10% do
FEF. Agora não porque o valor em divida em Setembro de 2019 tinha que ser reduzido em 10% e
como foram reduzidos mais de 700 mil euros dessa percentagem que era preciso ser reduzida, essa
questão já não se coloca. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto aos novos investimentos esclareceu que como os mesmos vão ser comparticipados e a
percentagem que é paga pelo Município vai ser paga com empréstimos bancários, 10 go o seu
pagamento será ao mês. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Não havendo mais ninguém a querer intervir, passou-se de imediato ao Terceiro Ponto da
Ordem de Trabalhos que constava do Seguinte: ------------------------------------------------------------------- 3. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO LONGO PRAZO - Empreitada
de Obras Públicas - Remodelação do Cine Teatro Gil Vicente - Deliberação; --------------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal, realizada
no dia 4 de Fevereiro de 2021, conforme se dá por integralmente reproduzido no documento nO 6. ------ Igualmente foi presente cópia da informação registada sob o n° 1285, datada de 1 de Fevereiro
de 2021 e respetivos documentos anexos que se dão por integralmente reproduzidos no documento
n° 7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo ninguém a querer intervir, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal em
exercício, submeteu o Ponto 3 da Ordem de Trabalhos - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
DE MÉDIO LONGO PRAZO - Empreitada de Obras Públicas - Remodelação do Cine
Teatro Gil Vicente, à votação. --------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado, por unanimidade, a contratação do empréstimo de médio longo prazo para a
Empreitada de Obras Públicas - Remodelação do Cine Teatro Gil Vicente, até ao montante
132.748,49 €, correspondente à parte não comparticipada pelo PARU e da responsabilidade do
Sessão Ordinária de 26/02/2021
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Município, optando pela proposta apresentada pelo Banco BPI com um spread de 0,65%, sendo
deduzida a taxa indexante à Euribor a 12 meses de - 0,512%, resultando assim uma taxa de 0,138%,
à data da análise da proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------- O Quarto Ponto da Ordem de Trabalhos constava do Seguinte: -------------------------------------

------ 4. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO LONGO PRAZO - Empreitada
de Obras Públicas - Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares - Reabilitação do
Parque Escolar da Golegã - Deliberação; ------------------------------------------------------------------------ Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal, realizada
no dia 4 de Fevereiro de 2021, conforme se dá por integralmente reproduzido no documento n° 8. ------ Igualmente foi presente cópia da informação registada sob o nO 1294, datada de 1 de Fevereiro
de 2021 e respetivos documentos anexos que se dão por integralmente reproduzidos no documento
nO 9. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para, independentemente do resultado da
votação que se irá seguir, dizer que este tipo de obras bem como os seus custos associados deveriam
ser da responsabilidade do Governo Central e não das Autarquias. --------------------------------------------- Usou então da palavra o Excelentíssimo Senhor Presidente do Executivo Municipal para
esclarecer todos os edificios escolares são da responsabilidade dos Municípios que aceitaram a
delegação de competências. ------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais ninguém a querer intervir, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal
em exercício, submeteu o Ponto 4 da Ordem de Trabalhos -

CONTRATAÇÃO DE

EMPRÉSTIMO DE MÉDIO LONGO PRAZO - Empreitada de Obras Públicas - Remoção
de Fibrocimento nos Edifícios Escolares - Reabilitação do Parque Escolar da Golegã, à
votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aprovado, por unanimidade, a contratação do empréstimo de médio longo prazo para a
Empreitada de Obras Públicas - Remoção de Fibrocimento nos Edificios Escolares - Reabilitação
do Parque Escolar da Golegã, até ao montante 69.730,84 €, correspondente à parte não
comparticipada pelo ALT20-02-5673-FEDER-134 e da responsabilidade do Município, optando
pela proposta apresentada pelo Banco BPI com um spread de 0,60%, sendo deduzida a taxa
indexante à Euribor a 12 meses de - 0,512%, resultando assim uma taxa de 0,088% à data da
análise da proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 2610212021

------ o Quinto Ponto da Ordem de Trabalhos constava do seguinte: ------------------------------------------- 5. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO LONGO PRAZO - Empreitada
de Obras Públicas - Reabilitação da VCE - Estrada de S. Miguel e Construção de Rotunda ao
Km 42+505 da EN 243 - Deliberação; ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal, realizada
no dia 4 de Fevereiro de 2021, conforme se dá por integralmente reproduzido no documento nO 10.
------ Igualmente foi presente cópia da informação registada sob o nO 1295, datada de 1 de Fevereiro
de 2021 e respetivos documentos anexos que se dão por integralmente reproduzidos no documento

n° 11. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Ricardo Correia pediu a palavra para dizer que o Grupo Parlamentar
Municipal do PSD, uma vez que considera a realização destas obras importantes, irá votar
favoravelmente este Ponto da Ordem de Trabalhos, tal como votou os pontos anteriores. No
entanto, estranham que o empréstimo para a realização da obra de reabilitação do Largo da Praça na
Azinhaga não venha aqui hoje para aprovação concluindo assim que, muito provavelmente, essa
obra não será feita este ano, apesar de ser o único investimento previsto para a Freguesia da
Azinhaga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usou então da palavra o Excelentíssimo Senhor Presidente do Executivo Municipal para tecer
diversas considerações relativamente à intervenção do membro anterior. No entanto, esclareceu que
as mesmas partem de um pressuposto errado uma vez que, nunca foi dito, que seria necessário um
empréstimo para a realização da obra de reabilitação do Largo da Praça na Azinhaga. ---------------------- O membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para, relativamente a estas matérias, dizer
que em sede própria têm apresentado propostas no sentido de se fazerem investimentos nas
Freguesias que não na sede do Concelho. --------------------------------------------------------------------------- Ainda no uso da palavra referiu que apesar do investimento estar muito centrado na Vila da
Golegã considera que estes três são do interesse de todas as Freguesias. --------------------------------------- Por último informou que se irão abster na votação deste Ponto da Ordem de Trabalhos por
considerarem que esta rotunda que vai ser construída numa Estrada Nacional e que tem um peso
significativo no orçamento e no endividamento do Município deveria ser da sua responsabilidade
das Infraestruturas de Portugal e não da Câmara Municipal. ------------------------------------------------
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------ O Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, usou então da palavra, para
informar que, apesar de ainda não estar escrito, está esperançado que a construção da rotunda venha
a ser comparticipada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais ninguém a querer intervir, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal
em exercício, submeteu o Ponto 5 da Ordem de Trabalhos EMPRÉSTIMO DE MÉDIO LONGO PRAZO -

CONTRATAÇÃO DE

Empreitada de Obras Públicas -

Reabilitação da VCE - Estrada de S. Miguel e Construção de Rotunda ao Km 42+505 da EN
243, à votação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado, por maioria, com duas abstenções dos membros da Bancada Parlamentar
Municipal da CDU, a contratação do empréstimo de médio longo prazo para a Empreitada de Obras
Públicas - Reabilitação da VCE - Estrada de São Miguel e Construção de Rotunda ao Km 42+505
da EN 243, até ao montante 320.120,00 €, optando pela proposta apresentada pelo Banco BPI com
um spread de 0,70%, sendo deduzida a taxa indexante à Euribor a 12 meses de - 0,512%,
resultando assim uma taxa de 0,188%, à data da análise da proposta. ------------------------------------------ Seguidamente passou-se ao sexto Ponto da Ordem de Trabalhos que constava do seguinte: --------- 6. APROVAÇÃO DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA 2020 -Deliberação; --------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Extraordinária do Executivo Municipal,
realizada no dia 15 de Fevereiro de 2021, conforme se dá por integralmente reproduzido no
documento nO 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Igualmente foi presente cópia do documento em apreço que se dá por integralmente
reproduzido no documento nO 13. ----------------------------------------------------------------------------------- Não havendo ninguém a querer intervir, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal em
exercício, submeteu o Ponto 6 da Ordem de Trabalhos - APROVAÇÃO DO MAPA DE
FLUXOS DE CAIXA 2020, à votação. ---------------------------------------------------------------------------- Aprovado, por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------- O Sétimo e último Ponto da Ordem de Trabalhos, constava do seguinte: -------------------------------7. la ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA (Revisão) ÀS GRANDES
OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2021-Deliberação; -----------------
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------ Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Extraordinária do Executivo Municipal,
realizada no dia 15 de Fevereiro de 2021, conforme se dá por integralmente reproduzido no
documento n° 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Igualmente foi presente cópia do documento em apreço que se dá por integralmente
reproduzido no documento nO 15. ----------------------------------------------------------------------------------- Relativamente a este Ponto da Ordem de Trabalhos, o membro Senhor Bruno Medinas usou
da palavra louvar apesar de, no seu entender pecar por tardia, a iniciativa do Executivo Municipal
no sentido de criar uma medida de apoio para o COVID uma vez que faz todo o sentido no atual
contexto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------______ Relativamente à verba inscrita de 25 mil euros para parques e jardins perguntou para que
parques se destinavam em concreto e se nesses parques não está incluído algum equipamento para o
Equuspolis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usou então da palavra o Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal para esclarecer que
os 25 mil euros nada têm a ver com o Equuspolis uma vez que, por se tratar de uma obra financiada,
isso seria completamente ilegal, passando de imediato a palavra ao Vereador Senhor Engo. Carlos
Ciodinho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------______ Depois de devidamente autorizado, o Senhor Vereador, informou que tal como o
Excelentíssimo Senhor Presidente havia explicado a obra do Equuspolis como é uma obra
financiada tem, por essa via, as suas verbas próprias, no entanto, esclareceu que esta verba se
destina a reabilitar alguns dos equipamentos dos parques infantis que existem no Concelho que
cumpram as normas legais que foi essa a base da suspensão desses espaços. ---------------------------------- Seguidamente o membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para manifestar as razões que
o levam a abster-se neste Ponto da Ordem de Trabalhos, no entanto, relativamente à Revisão em si
solicitou esclarecimentos sobre em que é que irão consistir as verbas para o apoio às famílias e às
empresas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usou então da palavra a Senhora Dra. Ana Caixinha, Chefe do Ciabinete de Apoio à
Presidência que, depois de devidamente autorizada, prestou detalhadamente os devidos
esclarecimentos relativamente ao Apoio de Emergência Social COVID dirigido às famílias e ao
Apoio Municipal Empresarial, dirigido às empresas. --------------------------------------------------------------- O membro Senhor Ricardo Correia usou de seguida da palavra para tecer também algumas
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considerações sobre este assunto referindo que, efetivamente, esta é uma boa decisão embora,
segundo a sua opinião, peque por tardia. ---------------------------------------------------------------------------- Após mais alguns esclarecimentos adicionais prestados pela Senhora Chefe de Gabinete e não
havendo mais ninguém a querer a Senhora Presidente da Assembleia Municipal em exercício,
submeteu o Ponto 7 da Ordem de Trabalhos -

la ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

MODIFICATIVA (Revisão) ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA
O ANO DE 2021, à votação. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Aprovado, por maioria, com uma abstenção de um membro do Grupo Parlamentar Municipal
da CI>l]. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 n° 3,
do artigo 57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar em minuta os Pontos 3, 4, 5, 6 e 7, da
Ordem de Trabalhos, a fim das respetivas deliberações produzirem efeitos imediatos. ---------------------- Quando eram 22 horas e 50 minutos e nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da
Assembleia Municipal em exercício, deu por encerrados os trabalhos que para constar e devidos
efeitos se lavrou a presente Ata que, depois de aprovada vai por si ser assinada bem como pelo
Coordenador Técnico, António Manuel Alves de Sousa Riachos, que a lavrou. -------------------------

O Coordenador Técnico;
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