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ACTA N.· 2/2021

------ ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO
TRINTA DE ABRIL DO ANO DE 2021 : ----------------------------------------------------------------------- Aos 30 dias do mês de Abril, do ano de 2021 , realizou-se no Salão Nobre do Edifício 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. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS DE 2020 - Conhecimento; ------------------- 3. RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
ANO DE 2020: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1. Ap reciação e Votação; ------------------------------------------------------------------------------------ 3.2. Proposta de Aplicação de Resultados - Aprovação; ------------------------------------------------ 3.3. Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais do
Município; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes todos os membros da Assembleia Municipal, com exceção dos membros
Senhores D. Ana Paula Silva dos Santos, D. Aida Maria Maggioli Gouveia Esteves Pereira, António
Carlos da Costa Camilo, Presidente da Junta de Freguesia da Golegã 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 nO 5-A/2002 , 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 António Carlos da Costa Camilo, Presidente da Junta de Freguesia da
Golegã, antecipadamente, informou que se faria representar, na Sessão Ordinária de hoje, pelo seu
substituto legal, Senhor Mário Augusto Lopes Moço, assim como o membro Senhor Fernando Jesus
Duarte, Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho, também 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. -----------------------------------------------------------Sessão Ordi nária de 30/04/202 1
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------ 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 Dr. Luís Filipe Santana Júlio e
Ped ro Á Ivaro Ri be iro Terré Rodrigues. ----------------------------------------------------------------------------- Quando eram 21 horas e 8 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 Fevereiro uma vez que, a
mesma, foi antecipadamente distribuída a todos os membros. --------------------------------------------------- O membro Senhor Válter Ferre ira pediu a palavra para solicitar uma adenda, relativamente à
sua intervenção que se encontra transcrita no 5° parágrafo da página 4. ---------------------------------------- Referiu que nessa sua intervenção, relacionada com a reabilitação do troço ferroviário entre o
Vale de Santarém e o Entroncamento, era importante que ficasse registado em Ata que esta matéria
surgiu no âmbito da intervenção do Concelho da Golegã naquilo que, na altura, estava em discussão
que era o Plano de Resiliência e Recuperação. --------------------------------------------------------------------- Não havendo mais ninguém a querer intervir e depois de colocada à votação, com a devida
adenda, a Ata da Sessão Ordinária da Assemb leia Municipal, realizada no dia 26 de Fevereiro de
202 1, foi aprovada, por unanimidade, de harmonia com o nO 3, do artigo 34°, do Código do
Procedimento Administrativo, publicado através do Decreto-lei nO4/2015 , de 7 de Janeiro, sem a
participação dos membros Senhores Victor Manuel da Guia, Presidente da Assembleia Municipal,
D. Maria Lina Santana Júlio, Mário Augusto Lopes Moço, substituto legal do Presidente da Junta de
Freguesia da Golegã, Senhor António Carlos da Costa Camilo e D. Maria Manuela Ferreira Rosa
em representação do Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho Senhor Fernando Jesus
Duarte, por não terem estado presentes na Sessão a que a Ata se refere, com exceção dos Pontos 3,
4,5,6 e 7, 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. -------------------------------------------------------------- Ainda no uso da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que a
membro Senhora D. Ana Paula Silva dos Santos e a membro Senhora D. Aida Maria Maggioli
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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 Barreiro s Ma rtinho, resp et iva m ente. ------------------------------------------------------------------------ Informou ainda que o membro Senhor António Carlos da Costa Camilo, Presidente da Junta
de Freguesia da Golegã, antecipadamente, informou que se faria representar, na Sessão Ordinária de
hoje, pelo seu substituto legal, Senhor Mário Augusto Lopes Moço, assim como o membro Senhor
Fernando Jesus Duarte, Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho, também 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. -------------------------------------------------------- Quanto às faltas registadas na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada, no dia 26
de Fevereiro de 2021, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, informou que foram
devidam ente j us tifi cadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Por último, deu conhecimento de toda a correspondência recebida informando que, a mesma,
se encontra à disposição dos membros que a quiserem consultar. ----------------------------------------------- Seguidamente, o membro Senhor Ricardo Correia pediu a palavra para referir que, na última
Sessão da Assembleia Municipal foi dito pelo Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal que a
obra do Equuspolis estaria concluída no final do mês de Março e como hoje já são 30 de Abril e a
obra continua tal como estava nessa altura, perguntou se os Fundos Comunitários destinados à
construção da obra vão ou não ter que ser devolvidos tal como foi dito pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal caso não fosse cumprido aquele prazo. ------------------------------------------------------- O Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal usou então da palavra para, em primeiro
lugar, dizer que a obra teve evolução e não está como estava. --------------------------------------------------- De seguida esclareceu que não tem que ser devolvido dinheiro absolutamente nenhum porque
a CCDR, face à pandemia, promoveu um determinado número de situações de adiamento mas,
como é evidente, o Executivo Municipal pretende acabar a obra. ----------------------------------------------- Terminou a sua intervenção esclarecendo ainda que aquilo que se tem verificado é que as
empresas, fruto da pandemia, não têm material em stock e não estão prontas a fornecer
determinados elementos que o construtor requisitou e que, no fundo, aquilo que ele pede é que haja
alguma compreensão relativamente a essa matéria. --------------------------------------------------------------- De novo no uso da palavra o membro Senhor Ricardo Correia perguntou se já havia uma data
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prevista para o in ício das obras de requalificação dos Campos de Ténis tendo, para o efeito, o Exmo
Senhor Presidente do Executivo Municipal esclarecido que essa situação, efetivamente, tinha a ver
com Ténis mas que tem uma especificidade maior que tem a ver com um Campo de Padel que seria
para pôr junto ao Bairro da Cooperativa mas, entretanto, o Executivo Municipal resolveu fazê-lo
junto ao Estádio Municipal Manuel Galrinho Bento. -------------------------------------------------------------- O membro Senhor Ricardo Correia usou de novo da palavra para dizer que, sendo assim, o
que foi aprovado por esta Assembleia não é o que vai ser feito , terminado a sua intervenção
perguntando se a gestão dos Campos de Padel vai ser feita pelo Clube de Ténis da Golegã conforme
dizia o documento entretanto aprovado, tendo-lhe sido respondido que isso pode fazer todo o
sentido mas sobretudo será Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ Após terem sido tecidas mais algumas considerações relativamente a esta matéria, quer pelo
membro Senhor Ricardo Correia, quer pelo Exmo Senhor Presidente assim como pelo Senhor VicePres idente do Executivo Municipal, o membro Senhor Válter Ferreira, pediu a palavra para dizer
que aquando da aprovação da correção do Orçamento, efetivamente, ficou com a sensação que era
para a requalificação dos Campos de Ténis existentes pelo que perguntou se a construção dos
Campos de Padel é também considerada requalificação dos Campos de Ténis. ------------------------------- Depois de devidamente autorizado, o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal , usou da
palavra para esclarecer que o que vai ser feito é a requalificação do Campo de Ténis que já existe
nas traseiras do Pavilhão Desportivo e term inou a sua intervenção referindo que se o Executivo não
foi explíc ito no local a considerar, também não o poderia ter sido enquanto não houvesse uma
abordagem dos respetivos locais. ------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Joaquim Morgado usou de seguida da palavra para perguntar se as
ETAR' S estão a funcionar devidamente sem a necessidade de se fazerem descargas para o Tejo
tendo, para o efeito, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal depois de devidamente
autorizado, informado que não existe essa necessidade a não ser que ocorra alguma intempérie ou
alguma enxurrada que não seja possível controlar. ---------------------------------------------------------------- Não havendo mais ninguém a querer interv ir neste Período de Antes da Ordem do dia, passouse de imediato ao Primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos que constava do seguinte: ------------------------ 1. - APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE MUNICIPAL; ------------------------------------------
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------ Foi presente o documento elaborado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
Municipa l que consta de um relatório das atividades desenvolvidas pelo Executivo Municipal no
período compreendido entre a última e a presente Sessão, conforme se dá por integralm ente
reproduz ido no documento na I. -------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para, relativamente a este Ponto da Ordem
de T raba Ihos, co locar duas questões. -------------------------------------------------------------------------------- A primeira prende-se com a reunião FEP - Ed ificação de Picadeiro Coberto no Hippos
perguntando o que é que efetivamente esta edificação representa a nível de investimento e de maisvalia no Concelho tendo em conta que há um conjunto de outros investimentos que continuam por
se concretizar nas Freguesias do Pombalinho, da Azinhaga e até na Freguesia da Go legã. ------------------ A segunda prende-se com as Comemorações do dia 25 de Abril. ---------------------------------------- Referiu que no ano de 2020 fez questão de valorizar a atitude que o Senhor Presidente da
Assembleia Municipal teve relativamente a esta matéria mas que este ano, apesar do conhecimento
sobre a situação de saúde pública ser outra, incompreensivelmente, foi com grande tristeza que
verificou que a grande maioria das Instituições Autárquicas do Concelho, por opção política,
limitaram ao máximo as Comemorações do dia 25 de Abril. ---------------------------------------------------- A inda no uso da palavra disse ai nda que os munícipes mereciam e deveriam ter Instituições a
dinamizar as comemorações de uma data hi stórica que é fundamental para a democracia e inclusive
para o Poder Local que nos termos em que está hoje é uma consequência direta da revo lução de
Abril. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Term inou a sua intervenção afirmando que é de lamentar a posição que a Assembleia
Municipal, a Câmara Municipal e duas das Juntas de Freguesia do Conce lho assumiram neste 25 de
Abri l esperando que no próximo ano as Comemorações do dia 25 de Abril sejam dignificadas da
forma que merecem como sempre o fo ram no Concelho da Golegã. -------------------------------------------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, usou de seguida da palavra, para assumir a
responsab ilidade das Comemorações do dia 25 de Abril. --------------------------------------------------------- Esclareceu que não foi tão linear assim porque as Comemorações do dia 25 de Abri l para
terem a dignidade que a data merece teriam que ser, há semelhança dos anos anteriores,
programadas atempadamente e ninguém de bom senso poderia dizer que, há 3 semanas ou 15 dias
atrás, se estaria numa situação onde se pudesse, por exemplo, fazer uma Sessão So lene. -------------Sessão Ordinária de 30/04/202 \
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------ Ainda em relação às Comemorações do dia 25 de Abril acrescentou que se houve alguém que
tentou reativar e dar vida a essas Comemorações, foi o Presidente da Assembleia Municipal, que,
enquanto Presidente de Junta e para que as Comemorações do dia 25 de Abril não morressem
propôs, nesta Sala, que, as mesmas, deveriam ser assinaladas alternadamente em cada uma das
Freguesias do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- De novo no uso da palavra o membro Senhor Válter Ferreira teceu para o efeito mais alguma
considerações manifestando e reforçando mais uma vez o seu ponto de vista relativamente a esta
matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção referindo que apesar de não concordar reconhece e valoriza a
posição e a postura que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal sempre teve, no entanto,
acrescentou que, independentemente da posição da Assembleia, as Freguesias e as Instituições
poderiam ter tomada iniciativa para simbolicamente terem feito as citadas Comemorações. ---------------- De seguida usou da palavra o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal para
responder à primeira questão colocada pelo membro atrás referenciado. --------------------------------------- Informou que a primeira fase do Hippos não previa um picadeiro coberto pelo que, para se
poderem captar atividades mais regularmente e sobretudo em condições meteorológicas adversas,
faz todo o sentido poder-se trabalhar sem ser ao solou á chuva. ------------------------------------------------ Ainda no uso da palavra esclareceu que não se vai fazer picadeiro nenhum mas sim

O

que se

pretende fazer é cobrir o chamado picadeiro de aquecimento havendo e que para isso já existe a
garantia de parte de 50 mil euros dados pela Secretaria de Estado. --------------------------------------------- O membro Senhor Bruno Medinas usou de seguida da palavra para, relativamente, às
Comemorações do dia 25 de Abril tecer diversas considerações, nomeadamente, em relação à forma
como tomou conhecimento daquilo que efetivamente iria constar nas respetivas Comemorações. --------- Terminou a sua intervenção referindo que após ponderação e já perto da hora do hastear da
Bandeira Nacional enviou uma mensagem ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal
manifestando que não iria estar presente porque achava que nessa cerimónia estariam pessoas que
têm desvirtuado e têm subvertido aquilo que são os princípios de Abril. --------------------------------------- Após as intervenções do membro Senhor Joaquim Morgado bem como do Senhor Presidente
da Assembleia Municipal que manifestaram mais algumas considerações relativamente a esta
matéria das Comemorações do dia 25 de Abril e não havendo mais ninguém a querer intervir sobre
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este Primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos, passou-se de imediato ao Segundo Ponto da Ordem de
Trabalhos que constava do seguinte: --------------------------------------------------------------------------------- 2. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS DE 2020 - Conhecimento; ------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal, realizada
no dia 15 de Abril de 2021 , con forme se dá por integralmente reproduzida no documento nO 2. ----------- Igualmente foi presente a informação n° 3751 , datada de 8 de abril de 2021 e respetivo parecer
por parte de Martins Pereira, João Careca & Associados, SROC, Ld' que se dão por integralmente
reproduzidos nos documentos nO3 e 4. ------------------------------------------------------------------------------ Não havendo ninguém a querer intervir, passou-se de imediato ao Terceiro Ponto da Ordem de
Trabalhos que constava do seguinte: --------------------------------------------------------------------------------- 3. RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
ANO DE 2020: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1. Ap reciação e Votação; ------------------------------------------------------------------------------------ 3.2. Proposta de Aplicação de Resultados - Deliberação; ---------------------------------------------- 3.3. Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais do
M uni c í pio; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal, realizada
a 15 de Abril de 2021 , conforme se dá por integralmente reproduzida no documento nO5. ----------------- Igualmente foram presentes os documentos em apreço que se dão por integralmente
reproduzidos no documento nO 6. ------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Ricardo Correia pediu a palavra para tecer diversas críticas e fazer uma
apreciação negativa ao documento em apreço referindo por último que as politicas que têm vindo a
ser adotadas pelo Executivo Municipal são políticas sem futuro num Concelho que cada vez menos
oferece perspetivas de futuro a qualquer jovem que cá resida. --------------------------------------------------- O membro Senhor Válter Ferreira usou de seguida da palavra para também tecer diversas
considerações relativamente a este Ponto da Ordem de Trabalhos. Referiu que, efetivamente, a
consolidação financeira que aqui se coloca teve, tem e terá um preço muito alto para população do
Concelho e que é uma linha que segue exatamente o oposto daquilo que se pretende. ----------------------- Terminou a sua intervenção chamando à atenção para um conjunto de matérias que
preocupam o Grupo Parlamentar Municipal da CDU, nomeadamente, para a baixa execução
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orçamental da reabilitação de habitações municipais, do abastecimento de água e saneamento e da
rede viária trans portes e com un icações. ----------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais ninguém a querer intervir, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
submeteu o Ponto 3 da Ordem de Trabalhos - RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS

DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2020, à votação. --------------------------------------------- 3.1. Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do Ano de 2020 Aprovado, por maioria, com seis abstenções. Duas dos membros do Grupo Parlamentar Municipal
da CDU, duas dos membros do Grupo Parlamentar Municipal Movimento Sangue Novo e duas dos
membros do Grupo Parlamentar Municipal do PSD. ---------------------------------------------------------

------ 3.2. Proposta de Aplicação de Resultados - Aprovado, por maioria, com seis abstenções.
Duas dos membros do Grupo Parlamentar Municipal da CDU, duas dos membros do Grupo
Parlamentar Municipal Movimento Sangue Novo e duas dos membros do Grupo Parlamentar
Municipal do PSD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo ninguém a querer intervir sobre o Ponto 3.3. da Ordem de Trabalhos -

Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais do Município,
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 na 3, do
artigo 57 da Lei na 75/2013 , de 12 de Setembro, aprovar em minuta os Pontos 3.1 e 3.2, da Ordem
0

,

de Trabalhos, a fim das respetivas deliberações produzirem efeitos imediatos. ------------------------------- Quando eram 22 horas e 10 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
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 pr~sidente ~i Asse~bleia Municipal;

~j.AN '

==--==

O Coordenador Técnico;
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