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------ ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO
DIA OITO DE SETEMBRO DO ANO DE 2021: ---------------------------------------------------------

------ Aos 8 dias do mês de Setembro, 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. ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA GOLEGÃ POR
ADAPTAÇÃO AO PLANO DE ORDENAMENTO DA RESERVA NATURAL DO PAÚL
DO BOQUILOBO - Conhecimento ------------------------------------------------------------------------------- 3. EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS DE REMODELAÇÃO DO CINE TEATRO
GIL VICENTE - Assunção de Compromissos plurianuais - Deliberação; --------------------------

------ Estiveram presentes todos os membros da Assembleia Municipal, com exceção dos membros
Senhores, Carlos Manuel André dos Santos, D. Aida Maria Estrela Maggioli Gouveia Esteves
Pereira, Joaquim Grácio Morgado e Daniel Teodoro Catarino Romão, Presidente da Junta de
Freguesia da Azinhaga. ------------------------------------------------------------------------------------------------ De harmonia com o estipulado nos artigos 78° e 79°, da Lei nO169/99, de 18 de Setembro, na
nova redação dada pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugados com o artigo 18°, do
Regimento da Assembleia Municipal, a membro Senhora D. Aida Maria Estrela Maggioli Gouveia
Esteves Pereira e o membro Senhor Joaquim Grácio Morgado, requereram a sua substituição, por
ausência inferior a 30 dias, sendo os mesmos, substituídos na presente Sessão, pela Senhora D.
Dulce Marisa Barreiros Martinho e Senhor Luís Manuel Vieira Teixeira, respetivamente. ----------------- O membro Senhor Daniel Teodoro Catarino Romão, Presidente da Junta de Freguesia da
Azinhaga, antecipadamente, informou que se faria representar na Sessão Ordinária de hoje, pelo
Tesoureiro da Junta de Freguesia da Azinhaga, Senhor Rui Manuel Simões Correia Neves. --------------- 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. -----------------------
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------ 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 trinta de Junho, uma vez que, a
mesma foi , antecipadamente, distribuída a todos os membros. --------------------------------------------O membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para referir que era importante perceber se aquilo
que estava colocado na Ata de 30 de Abril e que foi apresentado na última Assembleia se,
efetivamente, estava presente na gravação e que se prendia com o e-mail e com o 25 de Abril. ------------ Referiu ainda que era importante perceber isso assim como uma intervenção do membro
Senhor Joaquim Morgado que fez referencia a uma Associação e que na Ata não está percetível. --------- Usou então da palavra o membro Senhor Presidente da Assembleia Municipal para, quanto à
questão da Ata anterior esclarecer que foi ouvida a gravação, que poderá ser facultada a sua
audição, e que de facto se chegou à conclusão que no fundo a Ata acabava por transmitir aquilo que
se tinha passado naquela Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais ninguém a querer intervir, depois de colocada à votação, a Ata da Sessão
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia trinta de Junho, foi aprovada, por
unanimidade, de harmonia com o nO3, do artigo 34°, do Código do Procedimento Administrativo,
publicado através do Decreto-lei n° 4/2015, de 7 de Janeiro, sem a participação dos membros
Senhores D. Ana Filipa Garcia Contente, D. Ana Paula Silva dos Santos, Luís Manuel Vieira
Teixeira e Rui Manuel Simões Correia Neves, por não terem estado presentes na Sessão a que a Ata
se refere, com exceção dos Pontos 2 e 3, 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 e o membro Senhor
Joaquim Grácio Morgado, requereram a sua substituição, por ausência inferior a 30 dias, sendo os
mesmos, substituídos na presente Sessão, pela Senhora D. Dulce Marisa Barreiros Martinho e
Senhor Luís Manuel Vieira Teixeira, respetivamente. -------------------------------------------------------
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membro Senhor Daniel Teodoro Catarino Romão, Presidente da Junta

de Freguesia da Azinhaga infonnou, antecipadamente, que se faria representar na Sessão Ordinária
de hoje, pelo Tesoureiro da Junta de Freguesia da Azinhaga, Senhor Rui Manuel Simões Correia
Neves e que o membro Senhor Carlos Santos enviou um e-mail a comunicar que não poderia estar
presente na Sessão Ordinária de hoje, em virtude de uma cirurgia a que foi submetido, não se
encontrando em perfeitas condições para poder contribuir da melhor fonna na referida Sessão. --------- Por último, deu conhecimento de toda a correspondência recebida infonnando que, a mesma,
se encontra à disposição dos membros que a quiserem consultar e infonnou que as faltas registadas
na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada, no passado dia trinta de Junho, foram
devi damente j usti fi cadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Válter Ferreira pediu a palavra para se referir às obras que estão a ser
desenvolvidas na Praça da Azinhaga. -------------------------------------------------------------------------------- Referiu que era importante esclarecer que obras é que estão a ser executadas, se é este o
proj eto que foi aqui falado , discutido e orçamentado em 100 mil euros para 2021 e também
questionar o tempo da obra porque, por aquilo que têm ouvido a população dizer, consideram que a
realização da obra, nesta altura, está a causar grande incómodo, tanto aos comerciantes, como aos
seus clientes considerando o pó e o barulho que ali se faz, diariamente. --------------------------------------- Usou então da palavra o Excelentíssimo Senhor Presidente do Executivo Municipal para tecer
diversas considerações sobre esta matéria e esclarecer que devido à pandemia o Executivo
Municipal não quis avançar totalmente com as esplanadas fazendo só a parte central. Referiu que a
ideia é só fazer a primeira parte da obra que é esta, que é a mudança da escultura de Saramago para
a frente, começar a alinhar todos os lancis e não mexer agora mais nada para além da colocação de
todo o mobiliário porque como se sabe as pessoas não tinham condições para lá estarem sentados. ------- De novo no uso da palavra o membro Senhor Válter Ferreira referiu que, considerando as
explicações que foram dadas, se confinna que a obra que está projetada e orçamentada, será feita
em duas fases, tendo para o efeito o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal respondido
afinnativamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Bruno Medinas usou de seguida da palavra para dizer que uma vez que,
muito provavelmente, esta será a ultima reunião do mandato, gostaria de saber em que ponto é que
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estão as rendas do restaurante Lusitanus uma vez que, logo no início do mandato, trouxe aqui esse
assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção perguntando se houve alguma evolução ou se pura e
simplesmente a coisa continua na mesma. -------------------------------------------------------------------------- Usou então da palavra o Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal para dizer que ainda
bem que esta pergunta é colocada para poder fazer um esclarecimento definitivo e não se falar mais
no assunto . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu que não era Presidente da Câmara, não era Presidente da Lusitanus, nem Presidente da
Ante quando o Restaurante Lusitanus foi adquirido pela Câmara Municipal. --------------------------------- Ainda no uso da palavra referiu que, como é do conhecimento geral, a Câmara Municipal é
acionista maioritária da Lusitanus S.A. e não fazia sentido ir contra os acionistas sabendo que tem
uma renda com a Lusitanos até 2024. Acrescentou ainda que mesmo que a Lusitanus quisesse pagar
à Câmara, a Câmara não pode receber o dinheiro porque não há um mecanismo eficaz para o poder
receber. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por outro lado, enquanto Presidente da Lusitanus, esclareceu que todo esse dinheiro foi
ocupado na reabilitação do telhado do picadeiro Lusitanus informando ainda que, como se sabe, em
caso de dissolução da Lusitanus e da Ante, todo aquele património é da Câmara Municipal. --------------- Terminou a sua intervenção reforçando que não há mecanismo para a Câmara Municipal
receber algum dinheiro e, juridicamente com contrato até 2024 é impossível, para além de que não
era Presidente de Câmara nem Presidente da Lusitanus nem Presidente da Ante quando isto se
procedeu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------______ De seguida o membro Senhor Bruno Medinas, bem como o Senhor Presidente da Assembleia
Municipal usaram da palavra para tecer diversas considerações relativamente a este assunto, tendo
por último o membro Senhor Bruno Medinas referido aquilo que sabe é que o Senhor Presidente da
Câmara Municipal disse aqui, no início do mandato, que ia encontrar uma solução e pelos vistos
não encontrou. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A membro Senhora D. Dulce Martinho usou de seguida da palavra para colocar duas questões.
------ A primeira para alertar e chamar à atenção do excesso de velocidade com que muitos
automobilistas circulam na Rua D. Afonso Henriques, colocando em perigo os transeuntes que por
ali passam bem como quem ali mora. ---------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 08/091202 1
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------ A outra questão prende-se com a falta de visibilidade de quem para ao STOP no cruzamento
da estrada dos Lázaros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O membro Senhor Luís Teixeira usou de seguida da palavra para, no caso da venda de
imóveis no Bairro da Cooperativa na Azinhaga, solicitar à Câmara Municipal que interceda no
sentido de saber se o direito de superficie acaba ou não porque ele já é o terceiro ou quarto
proprietário da sua habitação e teve que pedir à Câmara Municipal uma declaração nesse sentido. -------- Não havendo mais ninguém a querer intervir neste Periodo 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
periodo compreendido entre a última e a presente Sessão, conforme se dá por, integralmente
reproduzido no documento n° 1. -------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Ricardo Correia pediu a palavra para, relativamente a este Ponto da Ordem
de Trabalhos, tecer diversas considerações, nomeadamente, sobre a juventude referindo que neste
periodo de atividade se realizaram os Summer Games deixando algumas criticas quanto à forma
como os mesmos foram feitos. ---------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao Dia Internacional da Juventude realçou o facto do Conselho Municipal de
Juventude ter sido novamente esquecido e que, durante estes quatro anos, o Conselho Municipal de
Juventude não existiu e que foi uma completa nulidade. ---------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção perguntando se a obra do jardim do Equuspolis está terminada e
qual foi o valor total da empreitada. --------------------------------------------------------------------------------- Depois de devidamente autorizado, usou da palavra o Vereador Senhor Engo. Carlos Godinho
para, relativamente ao Conselho Municipal de Juventude, esclarecer que o membro Senhor Ricardo
Correia está perfeitamente por dentro das situações que o rodearam e porque é que ele não foi ativo.
------ Quanto aos Summer Games esclareceu que os mesmos correram muito bem e criticou o facto
do citado membro não ter participado para então poder fazer uma apreciação sobre o evento. ------------- Relativamente à obra do Equuspolis informou que ainda não foi feita a receção provisória da
obra. Que estão a ser reunidos os elementos para fazer essa seleção e só aí, com o balanço, é que se
pode fazer o apuramento final. ----------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 08/09/2021
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------ Terminou a sua intervenção informando que neste momento não é possível dar o valor total da
obra mas assim que houver essa receção e até dia 26, se assim for o caso, será feita essa informação.
------ O membro Senhor Ricardo Correia usou de novo da palavra para, relativamente aos Summer
Games, dizer que não é uma questão de terem corrido bem ou mal até porque o feedback é bom.
Aquilo que quis dizer foi a intenção com que o Município os fez. Até porque, como é sabido,
sempre foi critico por terem acabado com eles. Ficou feliz por os terem fe ito, no entanto, não
concorda com a sua real intenção. ------------------------------------------------------------------------------------ Quanto ao Conselho Municipal de Juventude referiu que percebeu os problemas que houve
com a falta de quórum, no entanto, antes da realização dos Summer Games e do Dia Internacional
da Juventude, realizou-se uma reunião onde houve quórum e esses assuntos não estavam na Ordem
de Trabalhos nem foram debatidos. ---------------------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção referindo que, de acordo com os esclarecimentos do Vereador
Sel'Jlor Engo. Carlos Godinho, a obra do Equuspolis não está terminada conforme está aqui
anunciado, tendo para o efeito o Senhor Vereador, depois de devidamente autorizado, esclarecido
que a obra do Equuspolis só está tenninada quando houver a sua receção provisória o que não quer
dizer que os trabalhos não estejam executados mas, para fechar a obra, só com esse auto de receção
provisório que também terá que ser entregue na CCDR. -------------------"-------------------------------------- Após o membro Senhor Ricardo Correia, bem como o Vereador Sr. Eng Carlos Godinho
O

terem trocado mais algumas considerações relativamente a esta obra do Equuspolis, o membro
Senhor Válter Ferreira usou da palavra para em primeiro lugar solicitar que o balanço final das
contas da obra do Equuspolis fosse enviado a todos os Deputados Municipais. ------------------------------- Relativamente à Atividade Municipal refeliu-se a duas questões. ----------------------------------------A primeira questão tem a ver com a bomba submersível que, como todos sabem, foi um
problema

bastante

complicado

e que

afetou

muito

a

população

da

Golegã

e da

Azinhaga mas, principalmente a da Golegã. ------------------------------------------------------------------------ Referiu que apesar da explicação que aparece neste Relatório de Atividades ser esclarecedora,
efetivamente, coloca muitas dúvidas sobre se este será o melhor procedimento para a garantia do
abastecimento de água no Concelho porque foram muitas horas em que as pessoas estiveram sem
água e é importante perceber que tipo de plano de manutenção é que existe para este tipo de
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equipamento, sendo que existe um valor de cerca de vinte um mil euros no orçamento para 2021
para prevenir este tipo de situações. --------------------------------------------------------------------------------- A segunda questão tem a ver com o Paul do Boquilobo e com o protocolo que foi celebrado
que será mais uma competência que passa para a Câmara Municipal e que liberta, como tantas
outras, o Estado Central daquilo que são as suas obrigações, neste caso em concreto, a nível da
proteção do ambiente e destes espaços. ----------------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção referindo que era importante perceber-se de que valores é que
estamos a falar, quer a nível da despesa para o Concelho, quer a nível dos apoios do Fundo
Ambiental assim como que recursos humanos a Câmara Municipal irá despender e se isso significa
a contratação de mais pessoal.

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

------ Usou então da palavra o Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal para esclarecer que,
por ora, não há custos com este protocolo. -------------------------------------------------------------------------- Ainda sobre este assunto da Reserva, o membro Senhor Bruno Medinas pediu a palavra para
dizer que acha que a parceria entre os Municípios da Golegã e o de Torres Novas faz sentido, uma
vez que a Reserva integra território dos dois Municípios. No entanto, aquilo que lhe parece é que o
Município de Torres Novas leva a dianteira num conjunto de iniciativas pelo que entende que o
Município da Golegã deve estar alerta e deve também afirmar-se naquilo que diz respeito a eventos
realizados referente à Reserva do Paul do Boquilobo. ------------------------------------------------------------ Usou de seguida da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal para também tecer
diversas considerações relativamente a este assunto e corroborar aquilo que foi dito pelo membro
Senhor Bruno Medinas porque de facto, mediaticamente, Torres Novas tem tirado mais proveito
quando, na realidade a Reserva da Biosfera que é Património Mundial da Unesco, está situada no
Concelho da Golegã, nomeadamente, na Freguesia da Azinhaga. ----------------------------------------------- Terminou a sua intervenção realçando que, relativamente a esta matéria, a Câmara Municipal
deve ser mais atuante e estar mais presente na gestão e na mediatização da Reserva. ------------------------ O membro Senhor Válter Ferreira usou de seguida da palavra para lembrar que a sua primeira
questão relativamente à bomba submersível ainda não tinha sido respondida. -------------------------------- Usou então da palavra o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal para, em primeiro
lugar, saudar a equipa da Câmara Municipal por ter reparado em praticamente 24 horas todo aquele
sistema explicando, detalhadamente, de seguida todo o trabalho desenvolvido. ------------------------Sessão Ordinária de 08/09/2021
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------ De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para também dar os
parabéns aos funcionários bem como à Câmara Municipal pela forma como as coisas funcionaram.
------ Não havendo mais ninguém a querer intervir, passou-se de imediato ao Segundo Ponto da
Ordem de Trabalhos que constava do seguinte: -------------------------------------------------------------------- 2. ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA GOLEGÃ POR
ADAPTAÇÃO AO PLANO DE ORDENAMENTO DA RESERVA NATURAL DO PAÚL
DO BOQUILOBO - Conhecimento ------------------------------------------------------------------------------- Foi presente cópia do oficio n°. 2503, datado de08/0712021 e respetivos documentos anexos,
que se dão por integralmente reproduzidos no documento n° 2. ------------------------------------------------- Não havendo ninguém a querer intervir, passou-se de imediato ao Terceiro Ponto da Ordem de
Trabalhos constava do seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------- 3. EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS DE REMODELAÇÃO DO CINE TEATRO
GIL VICENTE - Assunção de Compromissos Plurianuais - Deliberação; ------------------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Extraordinária do Executivo Municipal,
realizada a 26 de Agosto de 2021 , conforme se dá por integralmente reproduzida no documento n°.
3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Igualmente foi presente cópia da informação registada sob o número 9730, processo n°.
2019/300.10.001121, datada de 23/08/21, que se dá por integralmente reproduzida no documento n°
LI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo ninguém a querer intervir, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
submeteu o Ponto 3, da Ordem de Trabalhos - EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS DE
REMODELAÇÃO DO CINE TEATRO GIL VICENTE - Assunção de Compromissos
Plurianuais, à votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Aprovado, por maioria, com duas abstenções dos membros do Grupo Parlamentar Municipal
Movimento Sangue Novo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 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 nO 3,
do artigo 57°, da Lei nO 7512013, de 12 de Setembro, aprovar em minuta o Ponto 3 da Ordem de
Trabalhos, bem como as intervenções de pormenor, a fim da respetiva deliberação produzir efeitos
imediatos e quando eram 22 horas e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia
Sessão Ordinária de 08/0912021
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Municipal por, muito provavelmente se tratar da última sessão desta legislatura, agradeceu às
Senhoras Primeira e Segunda Secretárias da Mesa da Assembleia todo o apoio que lhe prestaram ao
longo do mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Agradeceu, igualmente, ao funcionário de apoio à Assembleia Municipal, Senhor António
Manuel Riachos, pelo seu profissionalismo e dedicação que teve não só para com esta Mesa mas
também para com toda a Assembleia Municipal. Agradeceu ainda a todos os membros desta
Assembleia desejando que continuem a trabalhar em prol do Concelho e deu por encerrados os
trabalhos que para constar e devidos efeitos se lavrou a presente Ata que vai por si ser assinada bem
como pelo Coordenador Técnico, António Manuel Alves de Sousa Riachos, que a lavrou. -----------O Presidente da Assembleia Municipal;

~J~ ~

O Coordenador Técnico;
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