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= = = = = = = = = ACTA

------ ACTA DA

N. o 6/2021 = = = = =

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,

REALIZADA NO DIA VINTE SEIS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021: ------------------------

------ Aos 26 dias do mês de Novembro do Ano de 2021, realizou-se no Salão Nobre do Edifício
dos Paços do Concelho, desta Vila de Golegã, uma Sessão Extraordinária da Assembleia
Municipal com a seguinte Ordem de Trabalhos:----------------------------------------------------------------

1.

-

ANÁLISE,

DISCUSSÃO

E

APROVAÇÃO

DO

REGIMENTO

DA

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA GOLEGÃ PARA O MANDATO 2021 - 2025 Deliberação;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2. - ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA E SEU SUPLENTE
(Também Presidente de Junta de Freguesia) PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO
DA A.N.M.P.; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. - ELEIÇÃO DO AUT ARCA DE FREGUESIA NO CONSELHO CINEGÉTICO
MUNICIPAL; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. -

COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA

INCÊNDIOS - Nomeação do Representante das Juntas de Freguesia do Concelho; --------------- 5. - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Eleição do Representante das
Juntas de Freguesia do Concelho; ------------------------------------------------------------------------------ 6. - REDE SOCIAL - Eleição do Representante das Juntas de Freguesia do
Concelho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7. - C.I.M.L.T. - Eleição dos Membros da Assembleia Municipal à Assembleia da
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo; -----------------------------------------------------______ 8. _ ACES RIBATEJO _ Conselho da Comunidade _ Nomeação de Representantes;------- 9. - COMISSÃO CONCELHIA DE SAÚDE - Eleição do Representante dos
Interesses dos Utentes; -------------------------------------------------------------------------------------------- 10. - CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - Nomeação de representantes; -------- 11. - PROCESSO N° 709/2021 - BANCO BPI, SA - Empreitada de Obras Públicas Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares - Reabilitação do Parque Escolar da
Golegã - Tomada de Conhecimento; ---------------------------------------------------------------------Sessão Extraordinária de 26/1112021

FLS2/17

------ 12. - DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO- ?
PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DA GOLEGÃ - 277 Metros Quadrados
- Estrada de Vale de Pintos - Deliberação; ------------------------------------------------------------------ 13. - DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO
PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DA GOLEGÃ - 87 Metros Quadrados Estrada de Vale de Pintos - Deliberação; --------------------------------------------------------------------- 14. - DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO
PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DA GOLEGÃ - EN 243 - 571 Metros
Quadrados - Caminho Municipal- Deliberação; -----------------------------------------------------______

15. _

CONTRATOS

INTERADMINISTRATIVOS

DE

DELEGAÇÃO

DE

COMPETÊNCIAS DA cÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ NAS JUNTAS DE
FREGUESIA - Prorrogação de Prazo - Deliberação; ----------------------------------------------------- Estiveram presentes todos os membros da Assembleia Municipal, à exceção da membro
Senhora D. Ana Filipa Garcia Contente e do membro Senhor Carlos Manuel Santana Martins,
Presidente da Junta de Freguesia da Golegã. -------------------------------------------------------------------- A Senhora D. Ana Raquel da Costa Mateiro informou que, atendendo ao facto de ter que
estar em isolamento profilático estava impossibilitada, de hoje, tomar posse com membro da
Assembleia Municipal, assim como de comparecer à Sessão Extraordinária desta Assembleia
Municipal que se iria seguir. --------------------------------------------------------------------------------------- De harmonia com o estipulado nos artigos 78° e 79°, da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro,
na nova redação dada pela Lei n° 5-N2002, de 11 de Janeiro, conjugados com o artigo 18°, do
Regimento da Assembleia Municipal, a membro Senhora D. Ana Filipa Garcia Contente
requereu a sua substituição, por ausência inferior a 30 dias, sendo a mesma substituída, na
presente Sessão, pelo Senhor João Luís Diniz Santos. --------------------------------------------------------- O membro Senhor Carlos Manuel Santana Martins, Presidente da Junta de Freguesia da
Golegã, antecipadamente, informou que se faria representar, na Sessão Extraordinária de hoje,
pelo seu substituto legal, Senhor Alam Pereira. ---------------------------------------------------------------- Igualmente esteve presente o Senhor António Carlos da Costa Camilo, Excelentíssimo
Presidente da Câmara Municipal, bem como o Senhor DI. Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa,
Vice-Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores Senhores D. Maria Manuela Barreiros

Sessão Extraordinária de 26/1112021

<~

MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

\I ~I\
"'EMBL'"

cp
~
-h

MUNICIPAL

GOlEGA

FLS3/17

Nunes Serrão de Faria Veiga, Dtt Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque e António
Francisco Oliveira Pires Cardoso. -------------------------------------------------------------------------------- Quando eram 21 horas e 10 minutos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, após
cumprimentar todos os presentes, declarou aberta a Sessão: -------------------------------------------------- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que a Senhora D.
Maria da Conceição Afonso Contente estava presente nesta Sessão em virtude de ter tomado
posse como membro da Assembleia Municipal, face à renúncia ao mandato apresentada pelo
membro Senhor Ricardo Manuel Alves Correia. Mais informou que a membro Senhora D. Ana
Filipa Garcia Contente requereu a sua substituição, por ausência inferior a 30 dias, sendo a
mesma substituída, na presente Sessão, pelo Senhor João Luís Diniz Santos. ----------------------------- Informou ainda que o membro Senhor Carlos Manuel Santana Martins, Presidente da Junta
de Freguesia da Golegã, antecipadamente, informou que se faria representar, na Sessão
Extraordinária de hoje, pelo seu substituto legal, Senhor Alam Pereira. ------------------------------------ Ainda no uso da palavra informou que, atendendo ao facto de se encontrar em isolamento
profiláctico não foi possível, conforme estava previsto, a Senhora D. Ana Raquel da Costa
Mateiro, tomar hoje posse como membro da Assembleia Municipal, assim como de comparecer
a esta Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal. Nessa conformidade convidou para a
Mesa da Assembleia a membro Senhora D. Filipa de Oliveira Conde Mendes a fim de exercer as
funções de 2a Secretária, passando o membro Senhor Filipe Rodrigues Azevedo Gonçalves a
exercer as funções de 10 Secretário, entrando-se de imediato na discussão do Primeiro Ponto da
Ordem de Trabalhos que constava do seguinte. ----------------------------------------------------------------

1. -

ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO

DO REGIMENTO

DA

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA GOLEGÃ PARA O MANDATO 2017 - 2021 -

L4j1rovtlçiio;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Membro Senhor Pedro Terré, pediu a palavra para proceder à leitura de um documento
onde se dá conhecimento de um ato realizado na última Assembleia Municipal (documento
número 1), que a seguir se transcreve na íntegra. ---------------------------------------------------------"Sr Presidente, a minha intervenção tem como objetivo dar-lhe conhecimento de um acto
realizado na última assembleia municipal, que no nosso entendimento terá sido um acto nulo.
Se me permite irei auxiliar-me das minhas notas escritas, para que a minha exposição seja clara
efactual.
Sessão Extraordinária de 26/1112021
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Sr. Presidente, lamentamos que só após a realização da primeira AM na qual procedemos a

t

eleição do presidente e dos secretários da mesa, detetámos que todos nesta assembleia, fomos
coniventes com uma eleição passível de ser anulada, pelo que gostaríamos de expor os factos e o
enquadramento ao entendimento do Sr. Presidente e desta assembleia.
Após a sessão pública em que se dá lugar ao acto de instalação do órgão do município, na qual

se verifica e legitima a identidade de todos os eleitos, ficando só assim estes investidos de
mandato autárquico como titulares de respetivo órgão, realiza-se imediatamente a seguir a
primeira reunião de funcionamento da assembleia municipal, tendo como ponto único a eleição
do presidente e secretários da mesa. E passo a citar o artigo 46. o da Lei n. o 169/99 de 18 de
Setembro, quanto a composição da mesa
Nesta eleição, foi eleito Presidente desta Assembleia o cidadão da lista mais votada, o Sr. José
Miguel Riachos e indicados os nomes a serem votados para

r

e

r

secretários da mesa,

respetivamente a Sr aDa Raquel Mateiro e o Sr. Filipe Gonçalves, tendo estes sido eleitos para os
respectivos cargos.
E é nesta eleição, que se coloca a nulidade do acto, suportada pela legislação em vigor,
nomeadamente a Lei 169/99 de 18 de Setembro bem como por parecer da CCDR.
Quanto aos factos que remetem para a nulidade, no nosso entendimento foram dois.
10 Facto» A Sr aDa Raquel Mateiro, tendo sido uma das eleitas locais, não compareceu ao acto
de instalação, pelo que não foi investida como titular de um mandato autárquico;

r

Facto» A Sr aDa Raquel Mateiro, foi indicada e eleita por esta assembleia para o cargo de

r

secretaria, sem a mesma estar investida de qualquer titularidade de mandato autárquico por
não ter tomado posse, não estando por esse facto em condições de se apresentar a eleições. Foi
também violada a lei, quando o

r

secretário Sr. Filipe Gonçalves, substituiu a la Secretária

eleita Sr a Da Raquel Mateiro por esta não se encontrar presente. E passo a citar o parecer da
CCDR, na nota informativa número 15/2013 "Instalação do órgão deliberativo" fundamentado
pela Lei n° 169/99, de 18 de setembro e pela lei n° 75/2013, de 12 de setembro
"No ato de instalação quem falta não é substituído, pois só pode ser substituído quem tenha tomado posse e assim
seja titular de um mandato. "

O que não é o caso da Sr aDa Raquel Mateiro.
Sr. Presidente, termino reiterando que a nossa intervenção não tem qualquer intenção de
destabilização desta AM, mas não podíamos deixar de trazer à sua apreciação, tais factos, pois
Sessão Extraordinária de 26/1112021
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incorre esta AM e todos os seus membros num acto de ilegalidade auditável por entidade

~

fiscalizadora
Aguardamos o seu parecer sobre o tema em questão ".

------ Após esta intervenção, estabeleceu-se então animado diálogo tendo o Senhor Presidente da
Assembleia Municipal, anunciado que os trabalhos iriam ser interrompidos, por um período de
10 minutos, a fim de que a Bancada Parlamentar Municipal Movimento 2021 É

°ANO, pudesse

conferenciar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reiniciados os trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, anunciou que
considerava não existir nenhuma irregularidade na constituição da Mesa, pelo que daria
continuidade à ordem de trabalhos desta Assembleia. --------------------------------------------------------- Face a esta decisão do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a bancada do Partido
Socialista, pediu a interrupção dos trabalhos por um período de 10 minutos, para conferenciar. -------- Retomados os trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, informou que não
daria continuidade aos trabalhos dando por anulada esta sessão da Assembleia Municipal,
devendo marcar-se nova data para uma Assembleia Municipal Extraordinária, para aprovação e
discussão desta ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------ Seguidamente o Senhor Pedro Terré tomou a palavra, referindo que não é intenção do
Grupo Parlamentar Municipal do Partido Socialista, anular a Assembleia, mas sim chamar a
atenção de que a Mesa da Assembleia tinha sido irregularmente constituída, devendo ser reposta
a legalidade desse acto. Para que se desse continuidade aos trabalhos dentro da normalidade,
sugeriu ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal que convidasse dois membros com
assento nesta Assembleia, de modo a assegurar o seu secretariado até eleição da nova Mesa da
Assembleia numa próxima sessão. ------------------------------------------------------------------------------- Ainda em relação a este assunto usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia
da Azinhaga, informando que como o membro da bancada Senhor Pedro Terré já tinha
declarado, não é intenção Grupo Parlamentar Municipal do Partido Socialista, criar dificuldades
ao funcionamento da Câmara Municipal, e sabendo que esta sessão da Assembleia Municipal é
de caracter extraordinário, certamente existirão assuntos urgentes para deliberar assegurando o
normal funcionamento Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------- Posteriormente usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, informando o
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que como referiu o Senhor Presidente da Junta de
Sessão Extraordinária de 26/1112021
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Freguesia da Azinhaga, na ordem de trabalhos desta sessão, constam pontos de necessári:t
deliberação para o normal funcionamento da Instituição a que preside, o que não acontecerá se
forem suspensos os trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------- F oi então deliberado, por unanimidade, prosseguir com esta Sessão Extraordinária da
Assembleia Municipal sendo que, a Mesa da Assembleia Municipal, poderia ficar constituída da
forma que estava, ou seja, composta com o seu Presidente mas que os membros Senhores Filipe
Gonçalves e D. Filipa Mendes não seriam designados como Primeiro e Segundo Secretários mas
sim que seriam os membros convidados que iriam coadjuvar o Senhor Presidente da Assembleia
Municipal, no desenrolar dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------- Ultrapassada esta questão, e retomado então o Primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos, o
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, tendo por base o anterior Regimento da Assembleia
Municipal, propôs que o mesmo fosse votado na sua globalidade e que a partir desse momento
fosse então analisado e discutido a fim de serem introduzidas as alterações que se julgassem
convenientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocado à votação, o Regimento da Assembleia Municipal anterior, foi aprovado, por

unanimidade, na sua globalidade. ------------------------------------------------------------------------------- De seguida, deu entrada na Mesa da Assembleia Municipal um documento subscrito pelos
membros do Grupo Parlamentar Municipal Movimento 2021 É

° ANO, onde apresentam nove

propostas de alteração ao Regimento da Assembleia Municipal, conforme se dá por
integralmente reproduzido no documento número 2. ---------------------------------------------------------- Relativamente ao Artigo 15°, no seu ponto 1, da alínea d), onde se lê "artigo 9°", propõem
que se leia "artigo 8°". --------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo ninguém a querer intervir, colocado à votação, foi aprovado, por

unanimidade, que a alínea d), do número 1, do artigo 15°, passe a ter a seguinte redação: --------

"d) Pratiquem ou sejam individualmente responsáveis pela prática dos atos previstos no artigo
8. ~ da Lei n. ° 27/96, de 1 de agosto". ---------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao artigo 30°, ponto 1, onde se lê "três grupos municipais" propõem que se
leia " a maioria dos grupos municipais"; ----------------------------------------------------------------------- Ainda relativamente ao artigo 30°, ponto 2, propõem que se acrescente o seguinte: "sendo

reagendada pelo Presidente da Assembleia Municipal no espaço de cinco dias úteis". ----------------- Colocado à votação foi aprovado, por unanimidade, que os números 1 e 2, do artigo 30°,
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passem a ter as seguintes redações:

---------------------------------------------------------~~-~~-~~----i_

------- " 1. A Conferência funciona com a presença do Presidente da Assembleia ou quem o
substitua e desde que estejam representados a maioria dos grupos municipais". ------------------------- "2. Se trinta minutos após a hora marcada para o início da reunião não houver quórum,

esta não se realizará, sendo reagendada pelo Presidente da Assembleia Municipal no espaço de
cinco dias úteis ". ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao artigo 38º, ponto 2, onde se lê "cinquenta minutos", propõem que se

Ie i a "sess e nta min utos". --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda relativamente ao artigo 38º, ponto 3, onde se lê "três minutos", propõem que se

Ie i a "cinco min utos ". -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocado à votação foi aprovado, por unanimidade, que os números 2 e 3, do artigo 38°,

passem a ter as seguintes redações: ----------------------------------------------------------------------

"2. O período de «antes da ordem do dia» para os fins referidos nas alíneas e) a i) do número

anterior tem a duração máxima de sessenta minutos, intervindo em primeiro os Presidentes de
ufunta". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------"3. O uso da palavra a conceder no período antes da ordem do dia não excederá cinco minutos

por cada membro ". ------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao artigo 46°, ponto 1, alínea a), onde se lê "três minutos", propõem que se
leia "cinco minutos". ---------------------------------------------------------------------------------------------- Colocado à votação foi aprovado, por unanimidade, que a alínea a), do número 1, do
artigo 46°, passe a ter a seguinte redação: ------------------------------------------------------------------

"a) No período de «Antes da Ordem do Dia», prestar os esclarecimentos que lhe forem
solicitados, não podendo, em cada intervenção, exceder cinco minutos por pedido de
esclarecimento "; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao artigo 52°, ponto 4, onde se lê "três minutos", propõem que se leia

"cinco minutos". ---------------------------------------------------------------------------------------------- Colocado à votação foi aprovado, por unanimidade, que o número 4, do artigo 52°, passe
a ter a seguinte redação: ------------------------------------------------------------------------------------

"4. A apresentação das propostas ou moções serão feitas por escrito ou oralmente não podendo
exceder a sua leitura cinco minutos". ----------------------------------------------------------------------Sessão Extraordinária de 26/1 1/2021
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------ Relativamente ao artigo 54°, ponto 3, onde se lê "três minutos ", propõem que se leia
"cinco minutos "~o

-----------------------------------------------------------------------------------------

------ Colocado à votação foi aprovado, por unanimidade, que o número 3, do artigo 54a , passe
a ter a seguinte redação: --------------------------------------------------------------------------------------"3. O orador interrogante e o orador respondente dispõem de cinco minutos por cada
intervenção". -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por último, relativamente ao artigo 58°, ponto 4, onde se lê "até ao final da reunião ",
propõem que se leia "até ao dia útil seguinte ". ---------------------------------------------------------------- Colocado à votação foi aprovado, por unanimidade, que o número 4, do artigo 58°, passe
a ter a seguinte redação: --------------------------------------------------------------------------------------1/4. As declarações de voto escritas são entregues na mesa o mais tardar até ao dia útil

seg uin te". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida passou-se ao Segundo Ponto da Ordem de Trabalhos que constava do seguinte:
------ 2. - ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA E SEU SUPLENTE
(Também Presidente de Junta de Freguesia) PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO
DA A.N.rvI.P.; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deu entrada na Mesa da Assembleia Municipal uma proposta subscrita pelos membros do
Grupo Parlamentar Municipal Movimento 2021 É O ANO, propondo como membro efetivo o
Senhor Carlos Manuel Santana Martins, Presidente da Junta de Freguesia da Golegã e como
membro suplente o Senhor Luís Filipe Santana Júlio, Presidente da Junta de Freguesia do
Pombalinho, conforme se dá por integralmente reproduzido no documento número 3. ------------------ Antes de se proceder à votação o Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou
ainda que por ter sido apresentada apenas uma única lista, a mesma, passaria a ser designada por
listaA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Após votação, por escrutínio secreto, foi eleito, por maioria, com 9 votos a favor e 8 votos
em branco, o Presidente da Junta de Freguesia da Golegã, Senhor Carlos Manuel Santana
Martins, para participação no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
sendo seu suplente o Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho, Senhor Luís Filipe
Santana Júlio; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Terceiro Ponto da Ordem de Trabalhos constava do seguinte: ---------------------------------
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------ 3. - ELEIÇÃO DO AUTARCA DE FREGUESIA NO CONSELHO CINEGÉTICO
~UNICI]>AL; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Foram presentes duas propostas. Uma apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal
Movimento 2021 É O ANO, designada por Lista A, onde propõem a eleição do membro Senhor
Carlos Manuel Santana Martins, Presidente da Junta de Freguesia da Golegã, como Autarca de
Freguesia no Conselho Cinegético Municipal, conforme se dá por integralmente reproduzida no
documento número 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A outra apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do Partido Socialista, designada
por Lista B, onde propõem a eleição do membro Senhor Rui Manuel Correia Neves, como
Autarca de Freguesia no Conselho Cinegético Municipal, conforme se dá por integralmente
reproduzida no documento número 5. --------------------------------------------------------------------------- Decorrida a votação por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado: ---------------------- Lista A- 9 votos. --------------------------------------------------------------------------------------------- Lista B - 8 votos. --------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao resultado obtido, foi eleito, por maioria, com 9 votos a favor, o membro,
proposto pela Lista A, Senhor Carlos Manuel Santana Martins, Presidente da Junta de Freguesia
da Golegã como Autarca de Freguesia no Conselho Cinegético Municipal. ------------------------------- O Quarto Ponto da Ordem de Trabalhos constava do seguinte: --------------------------------------- 4. -

CO~ISSÃO

~UNICI]>AL

DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA

INCÊNDIOS - Nomeação do Representante das Juntas de Freguesia do Concelho; ----------

------ Foram presentes duas propostas. Uma apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal
Partido Socialista, designada por Lista A, onde propõem a nomeação do membro Senhor Vitor
Manuel da Guia, Presidente da Junta de Freguesia da Azinhaga, como representante das Juntas
de Freguesia do Concelho na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios,
conforme se dá por integralmente reproduzida no documento número 6. ------------------------------
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------ A outra apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do Grupo Parlamentar Municipal
Movimento 2021 É

°

ANO, designada por Lista B, onde propõem a nomeação do membro

Senhor Luís Filipe Santana Júlio, Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho, como
representante das Juntas de Freguesia do Concelho na Comissão Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios, conforme se dá por integralmente reproduzida no documento número 7. ------------ Decorrida a votação por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado: ---------------------- Lista A -- 8 votos. --------------------------------------------------------------------------------------------- Lista B -- 9 votos. --------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao resultado obtido, foi nomeado, por maioria, com 9 votos a favor, o membro,
proposto pela Lista B, Senhor Luís Filipe Santana Júlio, Presidente da Junta de Freguesia do
Pombalinho como representante das Juntas de Freguesia do Concelho na Comissão Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios. ---------------------------------------------------------------------------- Seguidamente passou ao Quinto Ponto da Ordem de Trabalhos que constava do seguinte: ------- 5. -- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -- Eleição do Representante das
Juntas de Freguesia do Concelho; ------------------------------------------------------------------------------ Foram presentes duas propostas. Uma designada por Lista A, apresentada pelo Grupo
Parlamentar Municipal do Partido Socialista, propondo o nome do Senhor Vitor Manuel da Guia,
Presidente da Junta de Freguesia da Azinhaga, como representante das Juntas de Freguesia do
Concelho, no Conselho Municipal de Educação, conforme se dá por integralmente reproduzido
no documento nO 8. A outra, designada por Lista B, apresentada pelo Grupo Parlamentar
Municipal Movimento 2021 É

°

ANO, propondo o nome do Senhor Luís Filipe Santana Júlio,

Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho como representante das Juntas de Freguesia do
Concelho, no Conselho Municipal de Educação, conforme se dá por integralmente reproduzido
no documento n° 9. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Decorrida a votação por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado: ---------------------- Lista A -- 8 votos. ---------------------------------------------------------------------------------------Sessão Extraordinária de 26/1112021
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------

~ista

13 -- 9 \fotos. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Face ao resultado obtido, foi nomeado, por maioria, com 9 \fotos a fa\for, o membro,
proposto pela

~ista

13, Senhor

~uís

Filipe Santana Júlio, Presidente da Junta de Freguesia do

Pombalinho como representante das Juntas de Freguesia do Concelho no Conselho Municipal de
~ducação.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sexto Ponto da Ordem de Trabalhos consta\fa do seguinte: ----------------------------------------- 6. -- REDE SOCIAL -- Eleição do Representante das Juntas de Freguesia do
Concelllo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pediu a palawa a membro Senhora D. Fabiana Freire para, relati\famente a esta matéria
dizer que, de acordo com a legislação em \figor, os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia,
por inerência do cargo, já fazem parte da Rede Social pelo que, face a essa situação, solicitou a
retirada deste Ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------- Intef\feio de seguida o

~xmo

Senhor Presidente do

~xecuti\fo

Municipal para informar que

este assunto foi inscrito na Ordem de Trabalhos porque se recorda que, enquanto Presidente de
Junta de Freguesia, este\fe presente numa reunião do

C~ASG,

onde foi deliberado que a

Assembleia Municipal de\feria eleger um representante das Juntas de Freguesia do Concelho
para integrar a Rede Social e tanto assim é que, no mandato anterior, foi eleito em Assembleia
Municipal o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Azinhaga. ---------------------------------------- Após terem sido tecidas mais algumas considerações relati\famente a esta matéria, o Senhor
Presidente da Assembleia Municipal colocou à consideração da Assembleia a retirada ou não
deste Ponto da Ordem de Trabalhos, tendo sido deliberado, por maioria, com 9 \fotos a fa\for,
sete abstenções e um \foto contra retirar o Ponto 6 - REDE SOCIAL -- Eleição do
Representante das Juntas de Freguesia do Concelllo, da Ordem de Trabalhos. -------------------

------ De seguida passou-se ao Sétimo Ponto da Ordem de Trabalhos que consta\fa do seguinte: ------- 7. -- C.I.M.L.T. -- Eleição dos Membros da Assembleia Municipal à Assembleia da
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo; ------------------------------------------------------

______ Foram apresentadas duas listas. Uma pelo Grupo Parlamentar Municipal MO\fimento 2021

É O ANO, designada por ~ista A, propondo a eleição dos membros Senhores Rui Manuel
Narciso Maltez e Carlos Miguell3ento Crispim, como membros efecti\fos e a Senhora D. Maria
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da Conceição Afonso Contente como membro suplente. A outra apresentada pelo Grupo
Parlamentar Municipal do Partido Socialista, designada por Lista B, propondo a eleição do
membro Senhor Daniel Teodoro Catarino Romão como membro efectivo e como suplente o
membro Senhor Diamantino José Vinagre Vieira, conforme se dão por integralmente
reproduzidos nos documentos números 10 e 11. ---------------------------------------------------------------- Decorrida a votação por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado: ---------------------- Listai\ -- 8 Votos. -------------------------------------------------------------------------------------------- Lista B -- 6 Votos. -------------------------------------------------------------------------------------------- i\plicado o método de hondt verificou-se que, pelo Grupo Parlamentar Municipal
Movimento 2021 É O i\NO, foi eleito o membro da i\ssembleia Municipal para a i\ssembleia da
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo o Senhor Rui Manuel Narciso Maltez, sendo seus
suplentes os membros Senhores Carlos Miguel Bento Crispim e Senhora D. Maria da Conceição
i\fonso Contente e pelo Grupo Parlamentar Municipal do Partido Socialista, foi eleito o membro
da i\ssembleia Municipal para a i\ssembleia da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo,
o Senhor Daniel Teodoro Catarino Romão, sendo seu suplente o membro Senhor Diamantino
José Vinagre Vieira. ------------------------------------------------------------------------------------------------ De seguida passou-se ao Oitavo Ponto da Ordem de Trabalhos que constava do seguinte: ------- 8. -- ACES RIBATEJO -- Conselho da Comunidade -- Nomeação de Representantes; --

------ O Senhor Presidente da i\ssembleia Municipal usou da palavra para informar que, por
lapso, este Ponto foi designado i\CES RIBi\TEJO quando deveria ter sido designado por i\CES
LEZÍRIi\, passando assim o Ponto 8 da Ordem de Trabalhos a ter a seguinte designação: -------------- 8. -- ACES LEZÍRIA -- Conselho da Comunidade -- Nomeação de Representantes; -----

------ Foram presentes duas propostas. Uma designada por Lista i\, apresentada pelo Grupo
Parlamentar Municipal Movimento 2021 É O i\NO, propondo a nomeação da membro Senhora
D. Filipa de Oliveira Conde Mendes, como representante no Conselho da Comunidade da i\CES
-- LEZÍRIi\, conforme se dá por integralmente reproduzido no documento número 12. ----------------- i\ outra, designada por Lista B, apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do Partido

Socialista, propondo a nomeação da membro Senhora D. }\na Filipa Garcia Contente, como
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representante no Conselho da Comunidade da ACES - LEZÍRIA, conforme se dá por
integralmente reproduzido no documento nO 13. --------------------------------------------------------------- Decorrida a votação por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado: ---------------------- Lista A - 9 votos. --------------------------------------------------------------------------------------------- Lista B - 7 votos.
------ Registou-se ainda 1 voto em branco. ---------------------------------------------------------------------- Face ao resultado obtido, foi nomeada, por maioria, com 9 votos a favor, a membro
Senhora D. Filipa de Oliveira Conde Mendes, para integrar o Conselho da Comunidade da
ACES LEZÍRIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O Nono Ponto da Ordem de Trabalhos que constava do seguinte: ------------------------------------ 9. - COMISSÃO CONCELHIA DE SAÚDE - Eleição do Representante dos
Interesses dos Utentes; -------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes duas propostas. Uma designada por Lista A, apresentada pelo Grupo
Parlamentar Municipal Movimento 2021 É O ANO, propondo a eleição do membro Senhor José
Miguel Madeira Morgado Alves Riachos, como representante dos interesses dos utentes na
Comissão Concelhia de Saúde, conforme se dá por integralmente reproduzido no documento
número 14. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A outra, designada por Lista B, apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do Partido
Socialista, propondo a eleição da membro Senhora D. Fabiana Rita Mateus Dinis Freire, como
representante dos interesses dos utentes na Comissão Concelhia de Saúde, conforme se dá por
integralmente reproduzido no documento número 15. --------------------------------------------------------- Decorrida a votação por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado: ---------------------- Lista A - 9 votos. --------------------------------------------------------------------------------------------- Lista B - 8 votos. --------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao resultado obtido, foi eleito, por maioria, com nove votos a favor, o Senhor José
Miguel Madeira Morgado Alves Riachos, Presidente da Assembleia Municipal, como
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Representante dos Interesses dos Utentes na Comissão Concelhia de Saúde.

----------------------~

------ De seguida passou-se ao Décimo Ponto da Ordem de Trabalhos que constava do seguinte: -

------ 10. - CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - Nomeação de Representantes; ------- Para integrarem o Conselho Municipal da Juventude foram nomeados os seguintes
representantes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por indicação do Grupo Parlamentar Municipal do Movimento 2021 É O ANO, o membro
Senhor Filipe Rodrigues Azevedo Gonçalves, por indicação do Grupo Parlamentar Municipal do
Partido Socialista, o membro Senhor Bruno Miguel Calafate Riachos, conforme se dão por
integralmente reproduzidos nos documentos números 16 e 17. ---------------------------------------------- O membro Senhor Carlos Miguel Bento Crispim pediu a palavra para informar que seria
ele próprio que estaria em representação do Grupo Parlamentar Municipal da CDU. -------------------- O Décimo Primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos constava do seguinte: ----------------------

------ 11. - PROCESSO N° 709/2021- BANCO BPI, SA - Empreitada de Obras PúblicasRemoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares - Reabilitação do Parque Escolar da
Golegã - Tomada de Conhecimento; --------------------------------------------------------------------------- Foi presente cópia autenticada de parte da Ata da Reunião Ordinária do Executivo
Municipal, realizada em 14/1012021, conforme se dá por integralmente reproduzido no
documento número 18. --------------------------------------------------------------------------------------------- Igualmente foi presente a informação número 11708, datada de 04/1012021, conforme se dá
por integralmente reproduzida no documento número 19. ---------------------------------------------------- Não havendo ninguém a querer intervir, passou-se de imediato ao Décimo Segundo Ponto
da Ordem de Trabalhos que constava do seguinte:---------------------------------------------------------

------ 12. - DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO
PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DA GOLEGÃ - 277 Metros Quadrados
- Estrada de Vale de Pintos - Deliberação; ------------------------------------------------------------------ Foi presente cópia autenticada de parte da Ata da Reunião Ordinária do Executivo
Municipal realizada no dia 14/1012021, conforme se dá por integralmente reproduzida no
documento número 20. ----------------------------------------------------------------------------------------
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------ Igualmente foi presente a informação número 11987, datada de 11 /1012021 e respetivos
documentos anexos que se dão por integralmente reproduzidos nos documentos número 21. ----------- Não havendo ninguém a querer intervir, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
colocou o Ponto 12 da Ordem de Trabalhos - DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE
TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO
DA GOLEGÃ - 277 Metros Quadrados - Estrada de Vale de Pintos, à votação. -------------------- Aprovado, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ O Décimo Terceiro Ponto da Ordem de Trabalhos constava do seguinte: --------------------------- 13. - DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO
PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DA GOLEGÃ - 87 Metros Quadrados Estrada de Vale de Pintos - Deliberação; --------------------------------------------------------------------- Foi presente cópia autenticada de parte da Ata da Reunião Ordinária do Executivo
Municipal realizada no dia 14/1 0/2021, conforme se dá por integralmente reproduzida no
documento número 22. --------------------------------------------------------------------------------------------- Igualmente foi presente a informação número 11988, datada de 11/10/2021 e respetivos
documentos anexos que se dão por integralmente reproduzidos nos documentos número 23. ----------- Não havendo ninguém a querer intervir, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
colocou o Ponto 13 da Ordem de Trabalhos - DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE
TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO
DA GOLEGÃ - 87 Metros Quadrados - Estrada de Vale de Pintos, à votação. ---------------------- Aprovado, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ O Décimo Quarto Ponto da Ordem de Trabalhos constava do seguinte: ----------------------------- 14. - DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO

PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICíPIO DA GOLEGÃ - EN 243 - 571 Metros
Quadrados - Caminho Municipal- Deliberação; -----------------------------------------------------______ Foi presente cópia autenticada de parte da Ata da Reunião Ordinária do Executivo
Municipal realizada no dia 14/1 012021, conforme se dá por integralmente reproduzida no
documento número 24. --------------------------------------------------------------------------------------------- Igualmente foi presente a informação número 11986, datada de 11/1012021 e respetivos
documentos anexos que se dão por integralmente reproduzidos no documento número 25. -----Sessão Extraordinária de 26/1112021
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------ Não havendo ninguém a querer intervir, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal

colocou o Ponto 14 da Ordem de Trabalhos - DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE
TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO
DA GOLEGÃ - EN 243 - 571 Metros Quadrados - Caminho Municipal, à votação. ---------------- Aprovado, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ O Décimo Quinto e último Ponto da Ordem de Trabalhos constava do seguinte: ------------------

15. -

CONTRATOS

INTERADMINISTRATIVOS

DE

DELEGAÇÃO

DE

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ NAS JUNTAS DE
FREGUESIA - Prorrogação de Prazo - Deliberação; ----------------------------------------------------- Foi presente cópia autenticada de parte da Ata da Reunião Ordinária do Executivo
Municipal realizada no dia 05/1112021, conforme se dá por integralmente reproduzida no
documento número 26. --------------------------------------------------------------------------------------------- Igualmente foi presente a informação número 12947, datada de 28/1012021 e os respetivos
contratos em apreço que se dão por integralmente reproduzidos nos documentos números 27 e
28. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O membro Senhor Luís Filipe Júlio, Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho,
pediu a palavra para, em primeiro lugar, dizer que não iria votar contra este Ponto da Ordem de
Trabalhos, no entanto, aproveitou a oportunidade para tecer diversas considerações e duras
críticas relativamente a este processo, nomeadamente, naquilo que diz respeito à Junta de
Freguesia do Pombalinho. ----------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais ninguém a querer intervir, o Senhor Presidente da Assembleia
Municipal

colocou

o

Ponto

15

da

Ordem

de

Trabalhos

CONTRATOS

INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DA GOLEGÃ NAS JUNTAS DE FREGUESIA - Prorrogação de Prazo, à
votação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ Esgotada a Ordem de Trabalhos, 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 nO 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar em minuta os Pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14 e 15 da Ordem de Trabalhos, a fim das respetivas deliberações produzirem efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Sessão Extraordinária de 26/1112021
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------ Quando eram 23 horas e 05 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 ser por si assinada e pelo Coordenador
Técnico, António Manuel Alves Sousa Riachos, que a lavrou. ------------------------------------------

~;id~teMembleia Municipal;

o Coordenador Técnico;
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