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ATA N.o 3/2021

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

------ ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO
DIA TRINTA DE JUNHO DO ANO DE 2021: ----------------------------------------------------------------- Aos 30 dias do mês de Junho, 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. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE ISENÇÃO DE I. M. I. PELO PRAZO DE
CIN CO ANOS - Deliberação; -------------------------------------------------------------------------------------- 3. 2a 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 dos membros
Senhores, D. Ana Filipa Garcia Contente, D. Ana Paula Silva dos Santos e D. Aida Maria Estrela
Maggioli Gouveia Esteves Pereira. ---------------------------------------------------------------------------------- De harmonia com o estipulado nos artigos 78° e 79°, da Lei nO 169/99, de 18 de Setembro, na
nova redação dada pela Lei nO 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugados com o artigo 18°, do
Regimento da Assembleia Municipal, a membro Senhora D. Aida Maria Estrela Maggioli Gouveia
Esteves Pereira requereu a sua substituição, por ausência inferior a 30 dias, sendo a mesma,
substituída, na presente Sessão, pela Senhora D. Dulce Marisa Barreiros Martinho. ------------------------- 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 10 minutos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, após
cumprimentar todos os presentes, declarou aberta a Sessão. ----------------------------------------------------- Em virtude da Segunda Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Senhora D. Ana Filipa
Garcia Contente não poder estar presente na Sessão Ordinária de hoje, por se encontrar em
isolamento profilático, convidou para o exercício do cargo, a membro Senhora D. Vera Lúcia da
Rosa Duarte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 30/06/2021
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------ Ainda no uso da palavra informou que, apesar da Sessão não ser pública, estavam presentes na
sala dois senhores que pertencem à firma que instalou o novo sistema de som e de gravação para,
em caso de necessidade, dar o respetivo apoio. -------------------------------------------------------------------- De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou a dispensa da leitura da
Ata, da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia trinta de Abril, uma vez que, a
mesma foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros. --------------------------------------------O membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para fazer um reparo relativamente à sua
intervenção constante no segundo parágrafo da página seis. Referiu que a redação, naquela questão
específica, devia ir um bocadinho para além do que "teceu para o efeito algumas considerações"
uma vez que aquilo que foi colocado reverte-se de alguma importância. --------------------------------------- Ainda no uso da palavra referiu que a resposta que o Presidente da Assembleia deu foi de que
nenhuma das forças políticas tinha manifestado qualquer interesse na preparação das comemorações
sendo que, aquilo que se verificou, foi que, efetivamente, a CDU enviou um e-mail a manifestar a
sua preocupação, no entanto, houve um problema na sua receção pelo que, face a essa situação,
acha que era importante que isso viesse referido na ATA. ------------------------------------------------------- Outra questão que gostaria que ficasse expressa em Ata foi quando foi dito pelo Senhor
Presidente da Assembleia Municipal que, "três semanas ou quinze dias antes, que seria uma

questão de bom senso e não se sabia se haveria condições para fazer a Sessão Solene" também foi
dito por si que se havia condições para se ter feito a Assembleia Municipal no dia 30 de Abril,
quatro dias antes poderia também ser realizada a Sessão Solene. ----------------------------------------------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, usou de seguida da palavra para informar que
se iria ouvir a gravação, e se de facto na gravação a intervenção for como diz ela será transcrita para
a Ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocada à votação, a Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia
trinta de Abril, foi aprovada, por maioria, com uma abstenção do membro do Grupo Parlamentar
Municipal da CDU, de harmonia com o n° 3, do artigo 34°, do Código do Procedimento
Administrativo, publicado através do Decreto-lei nO 412015, de 7 de Janeiro, sem a participação dos
membros Senhores António Carlos da Costa Camilo, Presidente da Junta de Freguesia da Golegã e
Fernando Jesus Duarte, Presidente da Junta de Freguesia Pombalinho, por não terem estado
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presentes na Sessão a que a Ata se refere, com exceção dos Pontos 3, 3.1 e 3.2, 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. Aida Maria Estrela Maggioli Gouveia Esteves Pereira requereu a sua
substituição, por ausência inferior a 30 dias, sendo a mesma, substituída, na presente Sessão, pela
Senhora D. Dulce Marisa Barreiros Martinho. -------------------------------------------------------------------- Por último, deu conhecimento de toda a correspondência recebida informando que, a mesma,
se encontra à disposição dos membros que a quiserem consultar e informou que as faltas registadas
na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada, no passado dia trinta de Abril, foram
devidamente justificadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Ricardo Correia, pediu a palavra para colocar duas questões. Uma tem a
ver com uma situação que vem desde dois mil e dezoito e que continua sem resposta, que é a de se
saber quando é que a obra do Equuspolis está terminada, uma vez que já foram anunciadas várias
datas para a sua conclusão. Vamos entrar em Julho de dois mil e vinte um e em Outubro de dois mil
e dezanove, o senhor presidente da Câmara informou que a trinta e um de Dezembro de dois mil e
vinte se a obra não estivesse concluída a Câmara iria ter que entregar os Fundos Comunitários pelo
que, perguntou se já havia data prevista para a conclusão da obra e se a devolução dos Fundos é um
risco para o Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A outra questão tem a ver com os Summer Games que foram anunciados há relativamente
pouco tempo, perguntando o que é que fez o Executivo Municipal mudar de ideias de dois mil e
dezoito para dois mil e vinte um, porque em dois mil e dezoito foi aqui dito que nunca mais este
Executivo iria realizar os Summer Games, justificando que havia pouca participação, pouco retomo
e os recursos financeiros da Câmara eram escassos e que seriam melhor aplicados noutras
atividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda no uso da palavra perguntou se em dois mil e vinte um, iremos ter mais participações,
mais retomo e se a Câmara está com mais recursos financeiros para aplicar nesta atividade visto
estarmos em ano de pandemia e que, pelos números que sabemos, o mês de Julho, vai ser um mês
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em que os casos ainda vão aumentar mais. ------------------------------------------------------------------------------Terminou a sua intervenção perguntando o que é que fez mesmo o Executivo mudar de
ideias para fazer os Surnrner Games este ano. ---------------------------------------------------------------------- Usou então da palavra o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal para esclarecer que
a Câmara Municipal não precisa de repor os Fundos Comunitários e que a obra do Equuspolis estará
pronta no final do mês de Junho, conforme foi aprovado pela Câmara Municipal. Referiu
igualmente que, face à pandemia, tem havido alguma dificuldade no fornecimento de diversos
materiais mas ternos que ser tolerantes e aceitar atendendo à situação do País, portanto, o
Equuspolis já lá tem os baloiços e já lá tem praticamente todas as coisas que faltavam. --------------------- Quanto aos Surnrner Games, referiu que tem autoridade para falar deles até porque foi sob a
sua égide que os mesmos foram criados. ---------------------------------------------------------------------------- Ainda no uso da palavra referiu que este ano vão haver Surnrner Games por urna razão muito
simples porque, em tempo de pandemia e em tempo de poucas saídas, entende que deve haver jogos
de verão e a Câmara Municipal já tem condições para os poder fazer. ----------------------------------------- Terminou a sua intervenção referindo que, o membro atrás citado, deveria estar mais
preocupado com o XTerra e não com os Surnrner Games, porque já foram pagos 7.500 dólares e
ainda faltam pagar mais 10.000 dólares e, com a pandemia, não se sabe se DGS vai autorizar a
vinda de estrangeiros, enquanto que os Jogos de Verão poderão custar 2.000 euros ou se calhar nem
tanto e é urna coisa interna para os nossos munícipes e para todas as pessoas do Concelho. ---------------- O membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para colocar duas questões. ------------------------ A primeira é saber se a Câmara Municipal tem alguma posição relativamente ao recente
despedimento coletivo de trinta a quarenta trabalhadores da fábrica Mendes Gonçalves,
considerando que é urna empresa das maiores empregadoras do Concelho e também considerando
os louvores e as homenagens que têm sido feitas a esta empresa. ----------------------------------------------- Relativamente aos Surnrner Games referiu que foi com surpresa e agrado que verificaram o
anúncio da sua realização este ano. ---------------------------------------------------------------------------------- Referiu ainda que, tendo em conta as limitações, tendo em conta as dificuldades e de todo este
peso que tem vindo da pandemia para a população do Concelho da Golegã, é fundamental que a
Autarquia desenvolva as iniciativas que é possível desenvolver, em segurança. ----------------------
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------ Terminou a sua intervenção manifestando mais uma vez a sua surpresa mas valorizando o
passo que foi dado no sentido da criação duma iniciativa deste género e que hajam mais, mas que
não sejam só na Golegã, que se façam também na Azinhaga e no Pombalinho, não só a nível
desportivo mas também cultural, porque todos estão a precisar. ------------------------------------------------- O membro Senhor Bruno Medinas usou de seguida da palavra para também se pronunciar
sobre a questão dos Summer Games. --------------------------------------------------------------------------------- Referiu que acha que foi claro que não foi a falta de retomo desportivo ou recreativo dos
Summer Games e que não foi também a falta de condições financeiras, foi antes uma opção política
de acabar com uma edição que estava muito ligada a determinada pessoa e essa pessoa é ele. Foi
com ele como Vereador da Juventude, quando o senhor Presidente estava de férias, que os Summer
Games se realizaram pela primeira vez, em dois mil e onze e tiveram logo desde o início, o objetivo
de proporcionar também coesão territorial do nosso Concelho e uma das etapas que ficou
consagrada logo desde a primeira edição foi a ligação na corrida das duas Freguesias a sair da
Azinhaga e a chegar a Golegã e depois, mais tarde, com a integração da Freguesia do Pombalinho,
também veio integrar várias etapas dos jogos. ---------------------------------------------------------------------- É claro que os Summer Games foram um sucesso e fizeram com que o Presidente da Câmara,

em ano de eleições, se viu obrigado a dar a mão à palmatória, a perceber a importância dos jogos e a
reativá-Ios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção referindo que há que enaltecer o regresso dos Summer Games
mas não sabe se será a melhor altura para o seu regresso porque, em Agosto, a nível da pandemia
não sabemos como é que as condições vão estar. De qualquer maneira, parece-lhe bem que os
Summer Games regressem e que, para o futuro, independentemente de quem esteja, que sejam uma
certeza todos os anos e não só no ano que antecede as eleições, porque essa é a grande vitória dos
Summer Games. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Ricardo Correia usou de seguida da palavra para dizer que a questão não é
o regresso dos Summer Games, obviamente que são a favor do regresso dos Summer Games como
foram contra o seu fim em dois mil e dezoito. ---------------------------------------------------------------------- Referiu-se ainda ao Conselho Municipal de Juventude como sendo um Órgão que poderia
ajudar na sua organização e lamentou o facto de não ter sido chamado para falarem desta atividade.
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------ Terminou referindo que aquilo que está em causa é a maneira como foram reativados estes
Summer Ciames. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente o membro Senhor Joaquim Morgado pediu a palavra para dizer que acha falta
de ética estar-se a falar de uma Associação do Concelho sem que os seus representantes estejam
presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda no uso da palavra perguntou se já havia alguma resposta para o Núcleo do Sporting
relativamente à sua proposta para arranjar as bombas de captação de água para Alverca. ------------------- Terminou a sua intervenção reportando-se aos Summer Ciames dizendo que ainda bem que
foram retomados mas, o que está aqui em causa, é que o Senhor Presidente da Câmara Municipal
disse perentóriamente à sua frente que enquanto fosse Presidente da Câmara, os Summer Ciames
não seriam realizados e hoje está realizá-los. ----------------------------------------------------------------------- O Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal usou de seguida da palavra para tecer
mais algumas considerações sobre esta matéria, nomeadamente, que pode ter dito que não iria haver
mais Summer Ciames mas, em prol dos seus munícipes e em prol dos cidadãos do Concelho, do
Pombalinho, Azinhaga e da Ciolegã e para que tenham bem-estar psíquico, que tenham bem-estar
fisico, não é fundamentalista, nem obcecado nem obsessivo para dizer que não há Summer Ciames,
dando de imediato a palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal para que se
pronunciasse sobre a questão relativa ao Núcleo do Sporting. --------------------------------------------------- Depois de devidamente autorizado, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, usou da
palavra para esclarecer que desde seis de Junho que existem mensagens trocadas entre ele e com o
Senhor Jaime sobre a situação das bombas. Deu ainda conhecimento que amanhã irá ser instalado
um quadro que irá permitir que as duas bombas começarem a trabalhar e que a partir de amanhã
tudo estará em conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- O Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal usou de novo da palavra para responder
ao membro Senhor Válter Ferreira sobre a questão da Paladim. Esclareceu que tem ouvido um zum
zum que vão despedir dezenas de funcionários embora não tenha ainda formalmente essa
informação mas está preocupado com ela, como é óbvio. -------------------------------------------------------- Após o membro Senhor Joaquim Morgado, bem como o Senhor Vice-Presidente da Câmara
Municipal terem tecido mais algumas considerações relativamente às suas intervenções anteriores,
manifestando, assim, os seus pontos de vista relativamente aquelas matérias, o membro Senhor
Sessão Ordinária de 30106/2021
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Joaquim Morgado perguntou se a Câmara Municipal já aprovou o Plano Municipal de Emergência e
Proteção Civil, porque se já o fez os Órgãos competentes ainda não o publicaram e terminou a sua
intervenção solicitando uma cópia, caso o mesmo, já tenha sido aprovado. ----------------------------------- O membro Senhor Bruno Medinas usou de seguida da palavra para, relativamente à obra do
Equuspolis, e neste período que mediou durante a sua construção, perguntar se o Executivo já tem
algo previsto em termos de concessão do espaço, que será o espaço de apoio ao Jardim e àquele
Parque de Juventude. Se já foram desenvolvidos alguns procedimentos relativamente à concessão e,
se não, quando é que têm em mente fazê-lo, tendo para o efeito o Exmo Senhor Presidente do
Executivo Municipal respondido que terá que ser feito um concurso público. -------------------------------- De novo no uso da palavra o membro Senhor Bruno Medinas referiu que um dos motivos que
levou o anterior Executivo a cessar o contrato de concessão com o cessionário é conhecido de
todos, uma vez que o proprietário tinha dívidas de rendas muito elevadas, tinha dívidas de água e
isso era conhecido pelos serviços e pelos Órgãos, porque as informações chegavam, tanto à Câmara
Municipal, como à Assembleia Municipal, portanto, havia mais que motivo para aquele bar ter ali
um fim de ciclo e isso foi feito com uma decisão corajosa que foi pôr fim a uma exploração de um
bar que era Municipal mas que não se coadunava com aquilo que aquele espaço exigia. -------------------- Terminou a sua intervenção referindo que certamente o Executivo anterior teve os seus erros e
que se não colocou ou se os serviços não colocaram, ou ainda se quem elaborou o projeto não
colocou o projeto da rega, isso não é motivo para justificar quatro anos de uma obra que está
emperrada e por concluir e que está a privar os Goleganenses e as pessoas que habitam no Concelho
de poder usufruir dele. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Estabeleceu-se então animado diálogo entre o membro Senhor Bruno Medinas e o Exmo
Senhor Presidente do Executivo Municipal, tendo de seguida o membro Senhor Joaquim Morgado
pedido a palavra para dizer que, na sua última intervenção, solicitou ao senhor presidente de
Câmara que lhe respondesse se o Executivo Municipal tinha feito ou não o Plano Municipal de
Emergência e Proteção Civil e se sim, porque é que os Órgãos competentes ainda não o publicaram
e ainda, se não se importava de lhe dar uma cópia, tendo para o efeito o Exmo Senhor Presidente do
Executivo Municipal informado que o Plano está feito mas que ainda não está aprovado. ------------------ De novo no uso da palavra o membro Senhor Joaquim Morgado, relativamente, à questão do
bar do Equuspolis, referiu que o membro Senhor Bruno Medinas apresentou a sua versão mas o que
Sessão Ordinária de 30/06/2021
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é um facto e, não dando razão nem a um nem a outro, se a remodelação não era no modelo em que
está a ser feita se deveria ter negociado e ficado com o imóvel porque o imóvel em si era bonito e se
fosse cuidado e arranjado agora seria um bom aproveitamento. ------------------------------------------------- Usou então da palavra o membro Senhor Bruno Medinas para dizer que não põe de parte que
isso pudesse ser uma possibilidade só que, essa não é a parte principal do assunto aqui em causa. A
parte principal do assunto é que havia uma exploração que não se coadunava com aquilo que aquele
espaço exigia, ou seja, aquele espaço devia ser um espaço que tivesse ao serviço das pessoas que
iam ao parque com as crianças ou que iam ao parque fazer aquilo que quisessem fazer. Era um
espaço que na parte final do contrato, porque nem sempre foi assim, e verdade seja dita, estava
abandalhado e toda a gente sabia disso, mesmo aqueles que, na altura, quando se conheceu a
decisão vieram criticar e dizer que não se devia fazer o que se fez. Para isso foi preciso ter coragem,
e o anterior Presidente teve essa coragem em prol da comunidade, não foi em prol pessoal, porque
ele não beneficiou nada a esse nível, antes pelo contrário, ainda ficou foi com um conjunto de
pessoas contra ele por ter feito o que fez, apesar de durante uma série de anos andarem a dizer mal
do funcionamento daquele bar. --------------------------------------------------------------------------------------- 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
período compreendido entre a última e a presente Sessão, conforme se dá por, integralmente
reproduzido no documento nO 1. -------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para, relativamente a este Ponto da Ordem
de Trabalhos, colocar algumas questões. ---------------------------------------------------------------------------- Em primeiro lugar, valorizou a conclusão da Estrada de São Miguel que, como aqui diz foi
feita em bom ritmo e era uma obra que era necessária. -----------------------------------------------------______ Disse ainda que não faz grande sentido que apareça na Atividade da Câmara Municipal que a
Autarquia detetou uma gralha num Decreto-Lei, mesmo sabendo que o assunto é um assunto sério e
que está ligado com Freguesia do Pombalinho, no entanto, entende que não será conteúdo para um
Relatório da Atividade Municipal. -----------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 30/06/2021
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------ Relativamente à questão da remoção do fibro cimento , à reabilitação do Parque Escolar e ao
investimento de 200 mil euros que vai ser feito pela Câmara Municipal, referiu já teve a
oportunidade de colocar aqui em mais do que uma circunstância, tanto na discussão dos
Orçamentos, como na discussão dos Relatórios de Contas da Câmara, não estando em causa a
importância das obras e a sua necessidade assim como a diferença que elas fazem para a qualidade
de vida dos munícipes do Concelho da Golegã. Aquilo que o preocupa é que, efectivamente, este
investimento de 200 mil euros é o reflexo da desresponsabilização do Estado e nomeadamente do
Ministério da Educação relativamente à conservação do Parque Escolar, assim como com outro
empréstimo que teve que ser feito no inicio do mandato, na ordem dos 342 mil euros, para a
reabilitação dos diques, também competência da Administração Central é mais um reflexo daquilo
que é a desresponsabilização do Estado, neste caso do Ministério do Ambiente ou do Ministério das
Obras Públicas, em obras que são centrais e fundamentais não só para os Concelhos como também
para o País. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda no uso da palavra voltou a falar na obra que acabou de valorizar, a Estrada de São
Miguel, que contempla a construção de uma rotunda na Estrada Nacional que também foi a
Autarquia que se responsabilizou pela sua construção e pelo seu pagamento. Portanto, assim em
quatro anos, foram gastos 700 mil euros do município que poderiam ter ser utilizados para fazer
obra que é da efetiva responsabilidade dos municípios, e que foram para colmatar a
desresponsabilização do Estado. -------------------------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção frisando que o problema não está na importância da concretização
das obras, mas é uma situação que o preocupa, que o tem sempre preocupado, e que ainda o vai
preocupar mais uma vez que estas transferências de competências que já vêm desde dois mil e onze
a vários níveis, vão chegar a um ponto, e estes quatro anos refletiram isso, porque equipamentos
desportivos e outras obras estruturais das Vilas e das Aldeias não se concretizaram para se poderem
desenvolver estas obras que, não deviam ser da responsabilidade das Câmaras, mas que são uma
consequência direta dessas transferências de competências. ----------------------------------------------------- Usou então da palavra o Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal para dizer que o
Concelho de Santarém e a Freguesia do Pombalinho não foi uma gralha, e é isso que os senhores
Deputados têm que ter noção. E por que é que se mexeu rapidamente? É que o Parlamento
interpretou o Pombalinho na Lei ll-A de dois mil e treze, quando houve anexação de Freguesias,
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daí ter explicado ao Parlamento e ao Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais que,
também não sabia, que isto não tem nada a ver com a Lei ll-A de dois mil e treze, portanto, não foi
nenhuma gralha porque o Parlamento votou, e todos viram. ----------------------------------------------------- Ainda no uso da palavra esclareceu que não foi necessário pedir empréstimo para
financiamento da remoção do amianto do Parque Escolar porque essa obra foi subsidiada em 85%.
Já em relação à rotunda que foi feita, informou, que a Câmara Municipal irá receber alguns milhares
de euros por aquele espaço entre a entrada onde diz Golegã, que lá mandou por, e a rotunda da
()liveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ () membro Senhor Joaquim Morgado pediu a palavra para dizer que aquilo que o pasma é que
quando se fala que acham mal, que está tudo mal a nível de delegação de competências, o facto é
que os últimos dois ()rçamentos do Estado foram aprovados pelo PCP e não se pode virar as costas
a isto, porque foi o PCP que esteve em conluio com o Governo Central. -------------------------------------- () membro Senhor Válter Ferreira usou da palavra para esclarecer que o membro atrás
referenciado está equivocado porque o PCP não aprovou os ()rçamentos de Estado, absteve-se e
viabilizou os ()rçamentos de Estado pela sua abstenção mas, há muita coisa que é feita e que é
concretizada na Assembleia da República que não está diretamente relacionada com os ()rçamentos
de Estado. Estas medidas da transferência de competências foram medidas que foram
perentóriamente chumbadas pelo PCP tanto na Assembleia da República como em muitas
Autarquias e muitos ()rganismos Autárquicos em todo o País, onde o PCP tem assento. -------------------- Terminou a sua intervenção frisando que não é só por ter votado contra o ()rçamento de
Estado que o PSD, o CDS e outras forças políticas que também votaram contra o ()rçamento de
Estado não têm responsabilidade em muitas das Leis e em muitas alterações à legislação que é feita
na Assembleia da República. ----------------------------------------------------------------------------------------- De novo no uso da palavra o membro Senhor Joaquim Morgado referiu que aquilo que o PSD
tem feito nos últimos ()rçamentos é votar ponto a ponto e aquilo que acha que está mal, vota contra,
e o que está bem vota favoravelmente e isso não aconteceria se a esquerda unida não tivesse
aprovado o ()rçamento, como aprovou. ----------------------------------------------------------------------------- Usou de seguida da palavra o membro Senhor Ricardo Correia para referir que os membros do
Grupo Parlamentar Municipal do PSD vêm com bons olhos ter sido resolvido rapidamente o
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cruzamento de São Miguel e a rotunda, assim como também vêm com bons olhos a remoção do
fibrocimento das Escolas. --------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao programa "Compre Cá", foi também com bons olhos que viram a aposta
nestes vales. No entanto, referiu que induzem em erro, porque parece que foi um apoio de 30.000
euros, mas foi só de 10.000 euros, tal como no cartaz do programa em si que eram os 15.000 euros e
na

al~ra disseram que apesar de ser uma boa medida induzia em erro, uma vez que o apoio inicial

da Câmara era 5.000 euros e passou para 10.000 euros. ---------------------------------------------------------- Disse ainda que, no Relatório da Atividade Municipal, não há nenhuma menção às provas
realizadas durante este período no Hippos e terminou perguntando se há algum motivo especial para
não aparecerem mencionadas no Relatório. ------------------------------------------------------------------------- Usou então da palavra o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal para dizer que, não
acha tão relevante como isso, uma coisa que se faz todos os fins-de-semana. --------------------------------- O membro Senhor Válter Ferreira usou de seguida da palavra para, relativamente à questão
anterior, dizer que as posições relativamente ao Orçamento de Estado, à legislação que é aprovada e
rejeitada na Assembleia da República, todas essas posições políticas são claras e são simples de
entender para quem for bem intencionado e estão relacionadas com aquilo que são os princípios de
cada partido, de cada Grupo Parlamentar assim como da discussão que é feita por cada estrutura. -------- Ainda no uso da palavra referiu que aquilo que quer salvaguardar em relação à sua
intervenção inicial, não tem tanto a ver com a importância das obras, que são fundamentais, nem
com a questão da transferência de competências. A sua preocupação é com a forma como estas
transferências estão a ser feitas, porque aquilo que nós avaliamos, e apesar de haver esse retomo da
rotunda, que é uma informação que não sabia e que agradece, o que se verifica é que não é por
haver esse retorno que não deixa de haver uma despesa significativa do município para com estas
obras que são da responsabilidade do Poder Central. -------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção dizendo que não há problema nenhum responsabilizar os
municípios, mas como é que isso vai acontecer? Em que condições financeiras, de pessoal, de
condições técnicas, como é que isso vai acontecer? Essa é que é a sua preocupação principal e é por
isso que levantou a questão. ------------------------------------------------------------------------------------------- O Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal, usou de seguida da palavra para dizer
que concorda com o que foi dito, no entanto, sendo um regionalista, acha que há um determinado
Sessão Ordinária de 30/06/2021
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número de competências que se não pusessem em perigo os cofres Autárquicos seriam ideais que os
Municípios as tomassem na mão, para poderem deliberar sobre determinadas situações. ------------------- Seguidamente, o membro Senhor Joaquim Morgado pediu a palavra, para fazer um alerta
relativamente ao Município da Golegã, ao ter publicado no Facebook algumas imagens de crianças
menores até aos 10 anos, e algumas dessas publicações, sem consentimento dos encarregados de
educação, pelo que solicitou que haja alguma contenção com a publicação dessas imagens nas redes
sociais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, aproveitando este período da Apreciação da
Atividade Municipal, usou da palavra para dar os parabéns à Câmara Municipal pela obra da
variante, independentemente dos custos que ela esteve. ---------------------------------------------------------- Saudou também o Senhor Presidente da Câmara Municipal pela atitude, prontidão e rapidez
com que agiu por forma a corrigir a anomalia que saiu no Diário da República sobre a Freguesia do
Pombalinho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção saudando igualmente a intervenção e a coragem do Senhor
Presidente da Câmara Municipal perante o Ministro e Secretário de Estado, quando pelo
confinamento de três fins-de-semana consecutivos como estava previsto para o Concelho da Golegã
quando nada disso já se admitia uma vez que, já há cinco dias se estava com zero casos e no
Concelho há quinze dias que não havia um caso novo. -----------------------------------------------------______ Não havendo mais ninguém a querer intervir, passou-se de imediato ao Segundo Ponto da
Ordem de Trabalhos que constava do seguinte: -------------------------------------------------------------------- 2. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE ISENÇÃO DE I M I PELO PRAZO DE CINCO
ANOS - Deliberação; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal, realizada
no dia nove de Junho de dois mil e vinte um, conforme se dá por integralmente reproduzida no
documento nO 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Igualmente foi presente cópia da informação nO 5867 datada de trinta e um de Maio de dois
mil e vinte um que se dá por integralmente reproduzida no documento n° 3. ---------------------------------- Não havendo ninguém a querer intervir o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
submeteu o Ponto 2 da Ordem de Trabalhos - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE ISENÇÃO
DE I M I PELO PRAZO DE CINCO ANOS, à votação. ------------------------------------------------Sessão Ordinária de 30/06/2021
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------ Aprovado, por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------- O Terceiro Ponto da Ordem de Trabalhos constava do seguinte: ----------------------------------------- 3. 2a ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA (Revisão) ÀS GRANDES
OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2021-Deliberação; ---------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Extraordinária do Executivo Municipal,
realizada no dia dezoito de Junho de dois mil e vinte um, conforme se dá por integralmente
reproduzida no documento n° 4. -------------------------------------------------------------------------------------- Igualmente foi presente o documento em apreço que se dá por integralmente reproduzido no
documento n° 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para, anunciar que se iria abster neste Ponto
da Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Tal como na primeira Alteração Orçamental esta abstenção tem a ver com o facto de, na sua
perspetiva, este Orçamento não dar resposta às necessidades mais imediatas do Concelho,
principalmente às necessidades das Freguesias rurais. ------------------------------------------------------------ Entende que também não poderia votar contra, tendo em conta que é um exercício quase
exclusivamente contabilístico e que efetivamente contempla também investimento no Concelho. ---------Ainda no uso da palavra referiu que aquilo que é importante frisar é, tal como na Primeira
Revisão, mais este excedente líquido do ano passado que é investido na Freguesia da Golegã, ou
seja, não que seja um investimento totalmente descabido mas, esta compra de terrenos para
alargamento do cemitério, tal como foi o anterior excedente líquido que foi para a construção dos
campos de Paddle é mais um investimento que é feito na Freguesia da Golegã deixando algumas
intervenções importantes nas Freguesias por fazer, portanto, são neste caso 17.500 euros que seriam
importantes, por exemplo, para recuperar os passeios danificados em Mato de Miranda, para
proceder a limpezas de valas na Estrada de Santa Inês, no Pombalinho e na Azinhaga e a outras
questões que têm vindo também aqui a ser colocadas e que são do conhecimento deste Executivo. ------ Terminou a sua intervenção referindo que, era esta nota que queria deixar porque,
efetivamente, é uma tendência que tem vindo a observar e que tem consequências para as
populações das Freguesias rurais, que não vêm evolução em algumas necessidades básicas que já
estão denunciadas há algum tempo. -----------------------------------------------------------------------------
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------ O membro Senhor Ricardo Correia usou de seguida da palavra para, em relação a este Ponto
da Ordem de Trabalhos, fazer uma declaração de voto e anunciar que o Grupo Parlamentar
Municipal do PSD se irá abster porque esta Revisão não vem resolver o problema nem tentar
atenuar o problema das assimetrias entre as Freguesias uma vez que continuamos sem investir um
único euro no Pombalinho bem como na Azinhaga. --------------------------------------------------------------- Relativamente a este Ponto da Ordem de Trabalhos, o membro Senhor Carlos Santos pediu a
palavra para esclarecer que, o que existe aqui não é um excedente orçamental. O que existe, são
empréstimos feitos pela Câmara Municipal no qual, esta Assembleia, os aprovou e esses
empréstimos são canalizados para as obras que estão aqui elencadas. Logo não podem ser
canalizados para outro lado, portanto, não se pode dizer que queremos obras aqui ou ali, porque
também ele queria que se fizessem obras na Azinhaga e no Pombalinho. -------------------------------------- Ainda no uso da palavra reforçou que a Revisão Orçamental que aqui se apresenta não são
excedentes, são empréstimos feitos à banca que depois são canalizados exclusivamente para as
obras que vão ser executadas não podendo ser canalisados para um outro tipo de obras. -------------------- Terminou a sua intervenção referindo que os outros 17.500 euros que lá estão, esses sim foi
um excedente da eficiência energética que vai passar para a compra de um terreno que aqui está
elencado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------______ O membro Senhor Bruno Medinas pediu a palavra para dizer a posição do Grupo Parlamentar
Municipal Movimento Sangue Novo é semelhante àquilo que foi a da CDU e da bancada do PSD
no sentido de não inviabilizar esta Revisão, mas desconfiando porque, entretanto, recentemente
tivemos aqui o exemplo de uma Revisão Orçamental em que foi pedido dinheiro para a reparação
dos campos de ténis e, afinal, vai ser para fazer campos de Paddle, portanto, na dúvida irão absterse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para solicitar à
Dra. Ana Catarina que explicasse esta situação. ------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente autorizada a Senhora Chefe de Divisão Municipal de Administração e
Finanças usou da palavra para esclarecer que, nessa primeira Revisão, foi lá colocado dinheiro para
se apoiar o Clube de Ténis a uma candidatura que continua em orçamento até a candidatura ser
aprovada sendo depois atribuído em termos de subsídio. Continua também no Orçamento os tais
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25.000 euros para reabilitação de espaços desportivos que também continuam no Orçamento para os
tais campos de Paddel, mas continuam tanto para um como para outro. ---------------------------------------- De novo no uso da palavra o membro Senhor Bruno Medinas referiu que a questão hoje não é
essa e o argumento que foi utilizado foi este porque, efetivamente, aquilo que os deputados
municipais retiveram aquando da última Revisão Orçamental foi que, nesse caso em concreto, parte
dessa verba dos 25.000 euros seriam para a reabilitação ou conservação dos Campos de Ténis e
depois viemos a saber que essa reabilitação ou essa intervenção não era uma pura manutenção dos
campos de ténis era antes intervenção para a criação de campos de Paddel. ----------------------------------- Terminou a sua intervenção dizendo que pegou neste argumento, não colocando em causa as
rubricas que estão orçamentadas, não é isso que se trata, nem aquilo que aqui foi feito à época, mas
colocou aqui esta questão porque há sempre uma possibilidade de canalizar as verbas para um lado
ou para o outro, sendo claro que não se pode dizer aqui que vai para uma coisa e depois se compra
outra coisa qualquer mas, existe a possibilidade prévia de decidir para onde vai a verba e depois
aquilo que nos é trazido aqui, supostamente, deve ser cumprido depois na execução. ----------------------- Não havendo mais ninguém a querer intervir, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
submeteu o Ponto 3, da Ordem de Trabalhos -

r

AL TERAÇÃO ORÇAMENTAL

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

------ Aprovado, por maioria, com seis abstenções. Duas dos membros do Grupo Parlamentar
Municipal do PSD, duas dos membros do Grupo Parlamentar Municipal Movimento Sangue Novo,
uma do membro do Grupo Parlamentar Municipal da CDU e uma do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia do Pombalinho. --------------------------------------------------------------------------------------------- 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 2 e 3 da Ordem
de Trabalhos, a fim das respetivas deliberações produzirem efeitos imediatos. ------------------------------.- Quando eram 22.45 horas 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. --------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 30106/2021

FLS 16/16

o Presidente da Assembleia Municipal;

~

o Coordenador Técnico;
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