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ACTA N. o 2/2022 = = = :

------ ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO
DIA VINTE SETE DE ABRIL DO ANO DE 2022: ----------------------------------------------------------- Aos 27 dias do mês de Abril do Ano de 2022, 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 ATIVIDADE MUNICIPAL; -----------------------------------------

------ 2. - SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO

r

SEMESTRE DE 2021 -

CoItJtecit,neltto; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3. - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO LONGO PRAZO PARA
EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS "REMODELAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 DA
GOLEGÃ - Blocos A e B - Deliberação; --------------------------------------------------------------------- 4. - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃO MUNICIPAIS E

PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS NOS DOMÍNIOS DA AÇÃO SOCIAL E
SAÚD E - CoItJtecit,neltto; ----------------------------------------------------------------------------------------- 5. - RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO ANO DE 2021: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.1. - Apreciação e Votação; ------------------------------------------------------------------------------ 5.2. - Proposta de Aplicação de Resultados - Deliberação; ---------------------------------------- 5.3. - Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais do
Município; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. -

ALTERAÇÃO DO ORGANOGRAMAlESTRUTURA INTERNA E DO

REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - Deliberação; ------ 7. - ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL -Deliberação; ------------------------------------ Estiveram presentes todos os membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------- Igualmente esteve presente o Senhor António Carlos da Costa Camilo, Excelentíssimo
Presidente da Câmara Municipal, bem como os Vereadores Senhores D. Maria Manuela
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Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga, Df' Ana Isabel Madeira Mola Sampaio Caixinha Duque

1

e António Francisco Oliveira Pires Cardoso. -------------------------------------------------------------------- Quando eram 21 horas e 5 minutos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, após
cumprimentar todos os presentes, declarou aberta a Sessão. -------------------------------------------------- De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, prestou diversas informações,
nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Que as faltas registadas na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada, no dia 28
de Fevereiro de 2022, foram devidamente justificadas. ------------------------------------------------------- Que os membros Senhores Rui Maltez e Daniel Romão estiveram presentes na última
Reunião da Assembleia da CIMLT, que teve lugar no passado dia 21 do corrente tendo, cada um
deles, apresentado o seu relatório. -------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à reunião do Conselho Municipal de Juventude informou que, por motivos
profissionais, o membro Senhor Filipe Gonçalves, chegou um pouco atrasado e que, por esse
motivo, abdicou da respetiva Senha de Presença. --------------------------------------------------------Por último, deu conhecimento da correspondência recebida referindo que não havia nada de
relevante a assinalar. No entanto, informou que, a mesma, se encontra à disposição dos membros
que a quiserem consultar. ------------------------------------------------------------------------------------------ Prestadas estas informações entrou-se então no Período de Antes da Ordem do Dia tendo o
Senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitado a dispensa da leitura da Ata, da Sessão
Ordinária da Assembleia Municipal realizada, no dia 28 de Fevereiro de 2022, uma vez que, a
mesma, foi antecipadamente distribuída a todos os membros. ----------------------------------------------- Colocada à votação, a Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada, no dia
28 de Fevereiro de 2022, foi aprovada, por unanimidade, de harmonia com o nO 3, do artigo
34°, do Código do Procedimento Administrativo, publicado através do Decreto-lei n° 4/2015, de
7 de Janeiro, sem a participação da membro Senhora D. Filipa de Oliveira Conde Mendes, por
não ter estado presente na Sessão a que a Ata se refere, com exceção dos Pontos 2,3,4, 5, 6, 7, 8
e 9, que foram aprovados em minuta no final da citada Sessão. ---------------------------------------------- Seguidamente, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, perguntou se havia algum
membro da Assembleia que quisesse apresentar Propostas, Moções, Votos de Louvor, de Pesar,
etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 27/04/2022
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------ O membro Senhor Carlos Santana, Presidente da Junta de Freguesia da Golegã, pediu a
palavra para interpolar o Executivo Municipal acerca do corte de algumas árvores da Avenida D.
João IH e referir que tem sido abordado por diversos munícipes residentes naquela Avenida que
lhe manifestaram a vontade de que as árvores frente às suas moradias também fossem cortadas. ------ O Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal usou então da palavra para, após
cumprimentar todos os presentes, informar que o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal
não se encontrava presente neta Sessão em virtude de se encontrar de férias. ----------------------------- Relativamente à questão das árvores da Avenida D. João IH esclareceu que foi contactado
por diversos moradores que, devido aos danos causados, não só pelas raízes mas também pela
sua ramagem, requereram o seu corte defronte às suas moradias pelo que, face a essas
solicitações, o Executivo Municipal, procedeu então ao corte de algumas árvores naquele local. ------ Ainda em relação à Avenida D. João IH informou que a nível do PRR foi feita uma
candidatura e que, segundo informação dos serviços, as árvores lá plantadas impedem a
implementação desse projeto pelo que mais algumas árvores terão que ser cortadas e outras serão
substituídas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor João Raposo usou de seguida da palavra para enaltecer e manifestar o
seu agrado pela mudança da imagem que foi feita do Município, pelo seu novo logo, referindo
que foi muito bem conseguido e enaltecendo também o facto de ter sido feito com a "prata da
casa". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente à realização das Primeiras Jornadas Equestres da Juventude solicitou que
fosse feita uma análise a essas primeiras jornadas até porque acredita que, com certeza, haverá
mui ta coisa a melhorar. --------------------------------------------------------------------------------------------- Usou então da palavra o Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal para, relativamente
à questão do novo logo do Município, realçar o trabalho desenvolvido pelo funcionário Senhor
Feliciano Cunha que tem sido uma mais valia na criação desta nova imagem da Câmara
Municipal da Golegã. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto às Primeiras Jornadas Equestres da Juventude promovidas pela Câmara Municipal
da Golegã em colaboração com a Federação Equestre Portuguesa informou que, por se tratar de
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uma situação pioneira, se calhar não tiveram o impacto que se esperaria. No entanto, esclareceu
que foram realizadas uma série de provas abrangendo nove modalidades equestres assim como,
no Equuspolis, foram realizadas uma série de palestras destacando a palestra "Sonho Olímpico"
que contou com a presença de três atletas Olímpicos que partilharam as suas experiências com os
jovens atletas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente aos custos deste evento informou que a Câmara Municipal não teve
praticamente nenhuns encargos financeiros diretos, no entanto, houve a prestação de todo o
apoio logístico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ainda no uso da palavra referiu que, com a realização deste evento, se verificou um
enorme retomo no comércio local, nomeadamente, ao nível da restauração e alojamento uma vez
que as despesas de alimentação e dormidas era da responsabilidade dos atletas participantes, bem
como dos seus familiares. ------------------------------------------------------------------------------------------ Terminou a sua intervenção afirmando que considera que esta foi uma aposta ganha e que
foi uma boa experiência para fazer cimentar este evento nos próximos anos. ------------------------------ O membro Senhor Carlos Crispim usou de seguida da palavra para, em primeiro lugar,
felicitar a Junta de Freguesia da Golegã pela maneira como decorreram as Comemorações do dia
25 de Abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente propôs a atribuição do nome do falecido Senhor Dr. Hélder Ramos a uma
Rua ou Estrada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao Estádio Municipal perguntou se está prevista alguma intervenção nos
seus balneários uma vez que, principalmente no da equipa da casa, existem vários chuveiros que
não funcionam e o seu escoamento é bastante deficitário. Quanto ao terreno de jogo referiu que o
seu piso está bastante degradado e que carece de manutenção. ----------------------------------------------- Ainda no uso da palavra perguntou o motivo pelo qual foi feito o corte das árvores na
Avenida D. João IH e se, ainda dentro deste mandato, será possível fazer uma intervenção de
fundo naquela Avenida, quer a nível de piso, quer a nível do seu arvoredo que, tal como está, não
se coaduna. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referiu-se ainda ao Parque TIR que existe naquela zona solicitando que o mesmo fosse
melhor dimensionado e que o seu piso fosse remodelado para que os motoristas que utilizam
aquele espaço tenham outras condições para poderem estacionar as suas viaturas. -----------------Sessão Ordinária de 27/04/2022
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------ Terminou a sua intervenção chamando à atenção para várias árvores de uma habitação no

Pombalinho que estão a ocupar o passeio obrigando assim a que, quem por lá passe, se tenha que
desviar para a estrada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu, à votação, a proposta
para atribuição do nome do Exmo Senhor Dr. Hélder Ramos a uma Rua ou Estrada, apresentada
pelo membro Senhor Carlos Crispim. ---------------------------------------------------------------------------- Foi então deliberado, por unanimidade, aprovar o Topónimo Rua Dr. Hélder Henrique
Fernandes Ramos a uma Rua ou Estrada a designar pelo Executivo Municipal. --------------------------- De seguida o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal usou da palavra para
responder às questões colocadas pelo membro atrás citado. -------------------------------------------------- Relativamente à atribuição do nome do Senhor Dr. Hélder Ramos a uma Rua, teceu para o
efeito diversas considerações, referindo que concorda e corrobora plenamente com esta
iniciativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto às questões relativas ao Estádio Municipal revelou que, na sua opinião, tem havido
um pouco de desprezo na manutenção daquelas instalações, acrescentando que como é do
conhecimento geral existe um contrato de comodato estabelecido entre a Câmara Municipal da
Golegã e o Futebol Clube Goleganense a fim de acautelar as diversas intervenções que ali sejam
feitas embora algumas sejam da responsabilidade da Câmara Municipal. ---------------------------------- Ainda em relação a esta matéria referiu que está ciente do estado de degradação em que se
encontram, quer os balneários, quer o próprio terreno de jogo, tendo inclusive, a Direção do
Futebol Clube Goleganense sido já contactada através do Pelouro do Desporto no sentido de se
programarem as necessárias intervenções. ---------------------------------------------------------------------- Quanto à questão das árvores da Avenida D. João III, reforçou aquilo que havia dito
anteriormente, esclarecendo que é uma situação que vai ter que ser mudada ainda dentro deste
mandato até porque a candidatura já está feita a nível do projeto de mobilidade do Concelho e
que é para avançar com os fundos do PRR, sendo aquela zona completamente transformada. ---------- Relativamente às árvores no Pombalinho referiu que desconhece a situação, no entanto, e
após o membro Senhor Carlos Crispim ter identificado o local, o Exmo Senhor Presidente do
Sessão Ordinária de 27/04/2022
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Executivo Municipal infonnou que registou a situação e que os serviços iriam de imediato
averiguar para se poder proceder em conformidade. ------------------------------------------------------

'*

______ Relativamente ao Parque TIR referiu que também já foi contactado por diversas pessoas e
que essa é também uma situação que está a ser analisada no sentido de se tentar encontrar a
melhor solução. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O membro Senhor Pedro Terré usou de seguida da palavra para dar nota de que nalguns
pontos da nova Estrada de São Miguel, possivelmente onde houve mais movimentação de terras,
com a passagem dos pesados, estão a surgir abatimentos e que com o passar do tempo o alcatrão
irá ficar destruído de certeza, tendo para o efeito, o Excelentíssimo Senhor Presidente do
Executivo Municipal agradecido o alerta e referido que o membro Senhor Pedro Terré,
efetivamente, tinha razão uma vez que há cerca de duas semanas ele próprio tinha constatado
isso ao passar por aquele local. ------------------------------------------------------------------------------------ Pediu a palavra o membro Senhor Joaquim Morgado para, relativamente à ceifeira
aquática, perguntar quais os resultados obtidos após a reparação a que foi sujeita e ter sido
experimentada na Lagoa de Alverca ----------------------------------------------------------------------------- Relativamente à varredoura perguntou se já havia mais desenvolvimentos e por último
solicitou que fosse feito o ponto de situação e perguntou quais as démarches que, entretanto,
foram feitas relativamente ao elevado estado de degradação em que se encontra a Quinta das
Obras. Deixou ainda um voto de louvor aos funcionários da Câmara Municipal que tudo têm
feito para que junto aquele local seja mantido a limpeza possível. ------------------------------------------ De novo no uso da palavra, o Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal, antes de
responder às questões colocadas pelo membro atrás citado, voltou um pouco atrás para
corroborar as palavras proferidas pelo membro Senhor Carlos Crispim relativamente à
Celebração das Comemorações do dia 25 de Abril, deixando também uma palavra de apreço não
só à Junta de Freguesia da Golegã mas também aos funcionários e colaboradores da Câmara
Municipal da Golegã que foram inexcedíveis na organização deste evento. ------------------------------- Relativamente às questões colocadas pelo membro Senhor Joaquim Morgado reportou-se
em primeiro lugar à situação da varredoura informando que é uma situação que continua em
processo de cadastro não podendo circular enquanto não tiver matrícula, pese embora a imensa
falta que este equipamento faz. ------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 27/04/2022
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------ Relativamente à questão da ceifeira aquática infonnou que como é do conhecimento de
todos a ceifeira foi reabilitada pelos funcionários da Câmara Municipal tendo essa reparação
custado cerca de cinco mil euros. Infonnou igualmente que a ceifeira se encontra em perfeitas
condições de funcionamento e está a trabalhar na limpeza dos jacintos e dos limos da Lagoa de
i\lverca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i\inda em relação a esta matéria da limpeza dos jacintos da Lagoa de i\lverca infonnou que
se está a sondar um especialista para saber se existe alguma outra hipótese que seja mais eficaz
na recolha dos mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à Quinta das Obras infonnou que esta situação é bastante complexa.
Esclareceu que após notificação dos herdeiros dos proprietários do edificio ainda se encontra em
período de apreciação até porque foi solicitada, pelos mesmos, a prorrogação do prazo até ao dia
29 de Junho. Perante esta solicitação o Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal infonnou
que esta prorrogação irá ser concedida e que irá ser transmitida ao Tribunal. ------------------------------ Tenninou esta sua intervenção manifestando mais uma vez a sua enonne preocupação
quanto a esta matéria uma vez que como é visível o edificio ameaça ruir a qualquer momento. -------- O membro Senhor Pedro Terré pediu a palavra para questionar se existe algum processo
relativamente a esta matéria tendo, para o efeito, o Exmo Senhor Presidente da Câmara
Municipal respondido que o processo existe e que a proprietária foi devidamente notificada. ---------- De seguida o membro Senhor Diamantino Vieira pediu a palavra para chamar à atenção
para uma situação que não é assim tão recente e que se prende com o abatimento do piso junto à
entrada da Ponte da Broa na EN 365 e que, principalmente quando chove, se toma bastante
perigosa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chamou igualmente à atenção para uns abatimentos que existem na Estrada Real no
Pombalinho, junto à Ponte Fernão Leite. ------------------------------------------------------------------------ i\inda no uso da palavra reportou-se às piscinas de i\zinhaga para sugerir que os troncos
que ficaram de pé resultado do corte das árvores lá existente que fossem nivelados e que se
aproveitasse para se fizerem bancos ou mesas, uma vez que o seu arranque deve ficar bastante
dispendioso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 27/04/2022
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------ Por último perguntou se a fábrica do bagaço na Azinhaga está referenciada uma vez que há
cerca de 2/3 anos, face ao perigo de derrocada, estiveram lá colocadas umas grades que,
entretanto, foram retiradas, mas as condições do edificio continuam na mesma ou pior. ----------------- Usou então da palavra o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal para responder
às questões colocadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à questão das piscinas da Azinhaga aceitou e agradeceu a sugestão. --------------- Relativamente à questão dos abatimentos na EN 365 esclareceu que essas situações estão
referenciadas e são devidamente reportadas às Infraestruturas de Portugal que é a Entidade
responsável por aquela estrada. ----------------------------------------------------------------------------------- Quanto à fábrica do bagaço informou que a situação está referenciada e esclareceu que as
grades foram de lá retiradas há mais de um ano. No entanto, afirmou que o Executivo Municipal
irá averiguar a situação. -------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Vítor Guia, Presidente da Junta de Freguesia da Azinhaga, usou de
seguida da palavra para ainda relativamente a esta situação da fábrica do bagaço tecer algumas
considerações, nomeadamente, referir que não será dificil, a Câmara Municipal com uma
retroescavadora ou com uma máquina telescópica, derrubar pelo menos aqueles beirados que
estão em risco de cair e assim poderem vir a provocar danos. ------------------------------------------------ Ainda no uso da palavra chamou à atenção para a situação do Casal Centeio que já aqui foi
levantada várias vezes e que, ainda hoje com a chuva que caiu, quem por lá passou verificou que
as pessoas tinham a frente das suas casas completamente inundadas. --------------------------------------- Referiu ainda que na Freguesia de Azinhaga, esta é a intervenção mais urgente que é
necessária fazer e que a Câmara Municipal tem que pensar muito seriamente na resolução deste
problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por último chamou à atenção para os abatimentos no piso que se verificam na Rua Rafael
da Cunha, os quais, já haviam sido referenciados ao Senhor Presidente da Câmara aquando da
sua primeira visita à Freguesia da Azinhaga, assim como para o abatimento que se verifica na
Estrada da Quinta de Santa Inês a seguir ao cruzamento e que com a circulação de pesados se
tem vindo a agravar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal usou de seguida da palavra para referir
que registou as solicitações e sugestões apresentadas pelo Senhor Presidente da Junta de
Sessão Ordinária de 27/04/2022
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Executivo Municipal com vista à sua resolução com a brevidade possível. -------------------------------- Quanto à questão do Casal Centeio teceu para o efeito diversas considerações admitindo
que de facto se trata de uma situação bastante complexa e que o preocupa. No entanto, como do
é conhecimento do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Azinhaga, esclareceu que existe
um projeto para a resolução daquele problema e que está igualmente incluído nas candidaturas
ao PFlFt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à questão da Estrada da Quinta de Santa Inês informou que é uma situação
que está sinalizada e que também irá ser sujeita a obras. ------------------------------------------------------ O membro Senhor Rui Maltez usou de seguida da palavra para, em nome do Grupo
Parlamentar Municipal 2021 É O ANO, felicitar a Junta de Freguesia da Golegã pela forma
como decorreram as Comemorações do dia 25 de Abril, assim como felicitou os funcionários da
Câmara Municipal que tudo fizeram para que as coisas corressem como estava previsto.
Aproveitou a oportunidade para, igualmente, felicitar todas as Associações que participaram e se
associaram a estas Comemorações. ------------------------------------------------------------------------------- Ainda no uso da palavra elogiou a Câmara Municipal da Golegã, a Junta de Freguesia da
Azinhaga e a Fundação José Saramago pela criação do Roteiro que é mais uma ferramenta de
divulgação da Azinhaga e terminou a sua intervenção questionando o Executivo Municipal se
está prevista alguma intervenção no Rio Almonda. ------------------------------------------------------------ O Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal usou de seguida da palavra para referir
que esta questão do Rio Almonda é uma preocupação partilhada também pelo Senhor Presidente
da Junta de Freguesia da Azinhaga. Informou que, ontem, esteve presente em Lisboa onde se
reuniu com a Senhora Dra. Alexandra Carvalho, Diretora do Fundo Ambiental onde foi abordada
a situação do Rio Almonda. --------------------------------------------------------------------------------------- Mais informou que antes desta reunião reuniu aqui, na Câmara Municipal, com o Senhor
Coronel Bartolomeu Bastos, Comandante do Regimento de Engenharia de Tancos onde foi
abordada a possibilidade de se fazerem três orçamentos, nomeadamente, para a Ponte da Quinta
da Cardiga, para a limpeza da Lagoa de Alverca e para o desassoreamento do Rio Almonda. ----Sessão Ordinária de 27/04/2022
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------ Ainda no uso da palavra esclareceu que esta obra tem custos bastante elevados, mas que se
for feita através dos militares terá um custo de materiais e pessoal que rondará os 35 mil euros.
No entanto, só em combustíveis terá um custo de 65 mil litros de gasóleo que, ao preço a que
está, rondará os 130 mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------ Face a estes dados, de acordo com a indicação dada pela Senhora Diretora do Fundo
Ambiental, está a ser agendada uma reunião com a ARH Tejo com vista à execução desta obra
no Rio Almonda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A membro Senhora D. Conceição Contente pediu a palavra para perguntar se existe a
possibilidade dos nossos Munícipes passarem a ter a recolha dos ecopontos à porta, à semelhança
do que acontece noutros Municípios aqui ao redor. ------------------------------------------------------------ Usou então da palavra o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal para referir que
esta questão é bastante pertinente. Informou que de facto existe essa possibilidade, no entanto,
esclareceu que como a Câmara Municipal da Golegã na altura quando foi sondada para esse
efeito não quis esse serviço e como é obvio outros Concelhos passaram à sua frente,
nomeadamente, o Concelho de Tomar que devido à sua dimensão a distribuição dos ecopontos
vai prolongar-se pelo menos até ao mês de Agosto. Face a esta situação informou que
efetivamente iremos ter a recolha porta a porta, mas que é completamente impossível ter esse
serviço antes do mês de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------- A membro Senhora D. Raquel Mateiro usou de seguida da palavra para dizer que reparou
que foi feita uma limpeza junto à Ponte Fernão Leite e aproveitou a oportunidade para perguntar
se estava prevista mais alguma intervenção naquele espaço, tendo para o efeito o Exmo Senhor
Presidente da Câmara Municipal respondido que teve uma reunião com o Senhor Presidente da
Junta de Freguesia do Pombalinho e este foi um dos assuntos que foi abordado. -------------------------- Referiu que esta limpeza foi feita em colaboração com a Junta de Freguesia do Pombalinho
e que é uma situação para manter. Terminou a sua intervenção informando ainda que estão
previstos outros melhoramentos para aquela zona e que ficará muito bem ali um espelho de água.
Essa situação está estudada e já se está a tratar junto da ARH Tejo do licenciamento de um furo
que será necessário construir com vista à execução do espelho de água e para a rega do
ajardinamento que irá estar ali em volta. -------------------------------------------------------------------
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------ 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 ATIVIDADE 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 24 de Fevereiro de 2022 e 22 de Abril de 2022, conforme se dá por
integralmente reproduzido no documento n° 1. ----------------------------------------------------------------- O membro Senhor Pedro Terré pediu a palavra para, relativamente a este Ponto da Ordem
de Trabalhos, mais especificamente no Ponto Segurança e Proteção Civil, constante da página 4,
onde se refere "Acompanhamento dos procedimentos e trabalhos de demolição das ruínas da

Rua Padre Marrão" dizer que apoiam este procedimento que já deveria ter acontecido em
algumas situações à bastante tempo. Nesta conformidade, questionou o Executivo Municipal no
sentido de saber se aquela ruína que está à anos na Rua de Oliveira e uma outra por detrás da
Misericórdia, na Rua José Farinha Relvas, se estão previstas as suas demolições e se este passará
a ser o procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção referindo que principalmente as ruínas existentes na Rua de
Oliveira carecem de uma intervenção urgente face à quantidade brutal de infestantes que por lá
existe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal usou então da palavra para responder a
esta questão, referindo que está a par da situação do caso da Rua de Oliveira. Informou que isto
são processos bastante complicados e morosos e só para se ter uma ideia da demora destes
processos informou que o caso referenciado na Atividade Municipal demorou cinco anos até ser
resolvido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção afirmando que o Executivo Municipal irá tentar por todos os
meios dar seguimento aos processos. ---------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais ninguém a querer intervir, passou-se de imediato ao Segundo Ponto da
Ordem de Trabalhos constava do seguinte: ----------------------------------------------------------------
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------ 2_ - SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO I" SEMESTRE DO ANO DE
2021 - Conhecimento; --------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal,
realizada no dia 11 de Março de 2022, que se dá por integralmente reproduzida no documento n°

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Igualmente foi presente cópia da informação registada sob nO 3324, datada de 7 de Março
de 2022, processo 2022/500.10.001.02/1, que se dá por integralmente reproduzida no documento
nO 3, bem como os documentos em apreço que se dão por integralmente reproduzidos no
documento nO 4.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Não havendo ninguém a quer intervir, passou-se de imediato ao Terceiro Ponto da Ordem
de Trabalhos que constava do seguinte: --------------------------------------------------------------------

------ 3. - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO LONGO PRAZO PARA
EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS "REMODELAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 DA
GOLEGÃ - Blocos A e B - Deliberação; --------------------------------------------------------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal,
realizada no dia 25 de Março de 2022, que se dá por integralmente reproduzida no documento nO

5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Igualmente foi presente cópia da informação de registo nO 4137, datada de 21 de Março de
2022, respeitante ao processo 2022/350.40.401/1 e respetivos documentos anexos que se dão por
integralmente reproduzidos no documento nO 6. ---------------------------------------------------------------- Não havendo ninguém a quer intervir, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal
submeteu o Ponto 3 da Ordem de Trabalhos - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE

MÉDIO

LONGO

PRAZO

PARA

EMPREITADA

DE

OBRAS

PÚBLICAS

"REMODELAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 DA GOLEGÃ - Blocos A e B, à votação. ---------------- Aprovado, unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- O Quarto Ponto da Ordem de Trabalhos constava do seguinte: ----------------------------------

------ 4. - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃO MUNICIPAIS E
PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS NOS DOMÍNIOS DA AÇÃO SOCIAL E
SAÚD E - Conhecimento; ------------------------------------------------------------------------------------
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------ Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal,
realizada no dia 8 de Abril de 2022, que se dá por integralmente reproduzida no documento nO 7.
------ Igualmente foi presente cópia da infonnação registada sob o n° 4566, datada de 31 de
Março de 2022, que se dá por integralmente reproduzida no documento n° 8. ----------------------------- Não havendo ninguém a quer intervir, passou-se ao Quinto Ponto da ordem de Trabalhos
que constava do seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------

------ s. - RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO ANO DE 2021: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.1. - Apreciação e Votação; ------------------------------------------------------------------------------ 5.2. - Proposta de Aplicação de Resultados - Deliberação; ---------------------------------------- 5.3. - Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais do
Município; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Ordinária do Executivo Municipal,
realizada no dia 12 de Abril de 2022, que se dá por integralmente reproduzida no documento n°

9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Igualmente foram presentes os documentos em apreço que se dão por integralmente
reproduzidos no documento nO 1O. -------------------------------------------------------------------------------- O Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal pediu a palavra para fazer a defesa da
apresentação do documento à discussão bem como prestar diversas infonnações. ------------------------ Infonnou que em relação ao ano de 2021 no aspeto orçamental - fluxos de caixa houve
uma receita de sete milhões setecentos e noventa e oito mil euros, numa despesa de sete milhões
quinhentos e oitenta e dois mil euros, transitando um saldo em dinheiro de duzentos e quinze mil
euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Em relação à demonstração de resultados, no ano de 2021, houve gastos de seis milhões
oitocentos e cinquenta e oito mil euros e rendimentos no valor de seis milhões quinhentos e
cinquenta e três mil euros, verificando-se um resultado líquido negativo de trezentos e cinco mil
setecentos e sessenta e dois euros. No entanto, frisou que este resultado se deve à implementação
das novas regras impostas pelo SNC-AP que alteram a contabilização das transferências de
Sessão Ordinária de 27/04/2022
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capital que eram contabilizadas na classe 7 de proveitos e agora passaram a ser registadas na
classe 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prestados estes esclarecimentos e não havendo mais ninguém a querer intervir o Senhor
Presidente da Assembleia Municipal submeteu o Ponto 5 da Ordem de Trabalhos -

RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO
DE 2021, à votação ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1. Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do Ano de 2021; ------------- Aprovado, por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------

------ 5.2. Proposta de Aplicação de Resultados; ------------------------------------------------------------- Aprovado, por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------

------ 5.3. Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais do
Município; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo ninguém a quer intervir sobre este assunto, passou-se de imediato ao Sexto
Ponto da Ordem de Trabalhos, constava do seguinte: ----------------------------------------------------

------ 6. -

ALTERAÇÃO DO ORGANOGRAMAlESTRUTURA INTERNA E DO

REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - Deliberação; ------ Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Extraordinária do Executivo Municipal,
realizada no dia 12 de Abril de 2022, que se dá por integralmente reproduzida no documento
n 0 11. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Igualmente foi presente cópia da informação registada sob o n° 4886, datada de 7 de Abril
de 2022 e respetivos documentos em apreço que se dão por integralmente reproduzidos nos
documentos nOS 12 e 13. -------------------------------------------------------------------------------------------- O Membro Senhor Pedro Terré pediu a palavra para proceder à leitura de um documento
que se dá por integralmente reproduzido no documento n° 14 que, a seguir se transcreve na
íntegra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ "Sr. Presidente, nós relativamente a este ponto gostaríamos de ver esclarecida de forma
cabal a justificação para uma alteração tão complexa e pesada financeiramente na estrutura
interna da Camara Municipal
Ao consultarmos a documentação de suporte que recebemos, percebemos que um dos
fundamentos para esta alteração prende-se com a preocupação deste executivo em assegurar a
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missão da CMG e estou a citar "assegurar um serviço publico autárquico eficaz, eficiente
inovador e sustentável ". Sendo nós conhecedores do actual Organigrama em vigor,
consideramos que o mesmo, serve e servirá perfeitamente para cumprir na sua plenitude essa
missão autárquica.
Outro dos argumentos do executivo em permanência para esta alteração, prende-se com o facto
de que as Transferência de competências, para os Municípios prevista na lei 50/2018 de 16 de
Agosto e estou a citar "vão causar um impacto considerável no funcionamento dos serviços
municipais, nomeadamente na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros". Para nós
este não é um argumento válido, pois todos sabemos que para as competências ora transferidas,
como por exemplo as adstritas à acção social e a Saúde, já estavam contemplados serviços
referentes a essas temáticas no organograma em vigor. E não nos esqueçamos que a
transferência da maior parte da competência na área da educação, no nosso caso foi efetuada
em 2009, há mais de 10 anos, tendo sempre funcionado e bem, sem ter existido necessidade de
criar qualquer outro lugar de dirigente.
Sr. Presidente, perante estes argumentos, acredite que não é fácil entender e perceber a
pertinência desta nova estrutura caracterizada por termos um DEPARTAMEMTO MUNICIPAL
ficando sob a sua alçada 5 divisões administrativas (actualmente temos 3). Que uma das
divisões mais especificamente a DIVISÃO MUNICIPAL DE ACÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO,
será criada com 1 dirigente com 3 ou 4 funcionários, não tendo outra leitura que não má gestão
do dinheiro publico.
Sr. Presidente este tipo de estrutura interna só faz sentido e só é sustentável economicamente em
grandes cidades, com complexidade e capacidade financeira que não a nossa.
Para além do sentido de criar esta estrutura é inevitável questionar com vamos financiá-la num
município com a nossa dimensão e o nosso orçamento. Estamos a falar de mais de 120. OOO€ de
custos anuais em que só a chefia do DEPARTAMENTO Municipal será preenchida por alguém
cujo vencimento será superior ao do Presidente da Camara (cerca de 46. 700€ ano /3.300€ mês).
Mas a esta questão de como vamos financiar eu consigo responder, pois a única forma dos
financiar será a fazer cortes em outros projetos. Pode esclarecer onde serão esses cortes.?
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Por ultimo, para além da questão de fazer ou não sentido esta nova estrutura, de se serão ou

i

não ocupados os novos cargos criados há um ponto em que estamos perfeitamente esclarecidos
que é a ilegalidade da presente proposta, que viola a lei, ao não ser acompanhada da respetiva
proposta de revisão orçamental, a fim da despesa com os novos postos de trabalho se encontrar
cabimentada, conforme impõe o disposto no n. °5 do artigo 29° da Lei do Trabalho em Funções
Públicas nos termos do qual " As alterações aos mapas de pessoal que impliquem um aumento
de postos de trabalho carecem ... de cabimento orçamental...". Tem para apresentar alguma
revisão orçamental ou documento comprovativo do cabimento desta despesa?
Sr. Presidente em suma votaremos contra porque estamos convictos que esta alteração, para
além de se traduzir numa má gestão do dinheiro p úblico, em nada contribui para cumprir a
missão da Câmara Municipal "de prestar aos cidadãos um serviço público autárquico eficaz,
eficiente, inovador e sustentável" e responder de forma adequada às necessidades e anseios dos
nossos munícipes e de quem nos procura, bem como de promover as freguesias de Azinhaga,
Golegã e Pombalinho, servindo maioritariamente para criar mais cargos dirigentes na Câmara
Municipal da Golegã".
------ Usou então da palavra o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal para referir que
esta nova organização vem de encontro a uma nova reorganização dos serviços municipais para
uma melhor eficiência e gestão dos recursos da Câmara Municipal. ---------------------------------------- Referiu que, como se sabe, a Educação, não só, tem dezenas de funcionários, mas que
também em relação às nossas escolas as suas instalações estavam deploráveis acrescentando que
tem havido muito pouca atenção relativamente a essa situação. --------------------------------------------- Relativamente aos encargos financeiros esclareceu que não vai haver nenhum encargo
financeiro suplementar porque as Divisões não vão ter Chefes de Divisão e o lugar de Diretor de
Departamento embora esteja criado não vai ser ocupado pelo menos durante o ano de 2022. ----------- Relativamente à Ação Social infonnou que provavelmente irá haver um retorno positivo
porque vão ser recebidas verbas do Estado por esta delegação de competências. Referiu ainda
que não vai haver qualquer Chefe de Divisão adicional, para além dos que estão. ------------------------ Relativamente à questão do cabimento esclareceu que como os lugares não vão ser
ocupados não há necessidade de haver esse cabimento orçamental uma vez que, para já, não vão
ser abertos concursos. Ainda em relação a esta matéria referiu que, inclusivamente, poderá ser
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feita alguma nomeação, não para Diretor de Departamento, para Chefes de Divisão também não
a não ser algum Chefe de Divisão que esteja já a exercer essas funções, reforçando que não vai
haver qualquer custo adicional no novo Quadro de Pessoal no Ano de 2022. ------------------------------ O membro Senhor João Raposo usou de seguida da palavra para dizer que ficaria
surpreendido se a bancada do Partido Socialista concordasse com esta proposta ou se
apresentasse algo alternativo que não fosse manter o que estava. Frisou que efetivamente é
preciso mudança e essa mudança passa por alterar as estruturas, tornar os serviços mais eficazes
e mais eficientes que era algo que não estava a acontecer e isso podia ser visto através da forma
como a Escola estava a ser gerida em todas as situações. ----------------------------------------------------- Referiu ainda que, quando falam da Lei e da questão da alteração orçamental, que o Senhor
Presidente da Câmara Municipal explicou bem essa situação. Reafirmou que só haverá alteração
orçamental se, de facto, houver custos e o facto de o lugar estar criado não quer dizer que vá ter
que ser preenchido e isso não implica que não possa ser feita essa alteração. ------------------------------ Terminou a sua intervenção referindo que, aquilo que mais o chocou, foi quando se falou
da má gestão dos dinheiros públicos frisando que má gestão de dinheiros públicos é o caso do
Hippos e do dinheiro que se teve que devolver, é o caso do Equuspolis e da trapalhada que lá
está, são as estátuas que se andaram a construir, é o atraso nos concursos para os computadores e
tiveram que se comprar os computadores, é comprar livros por causa do autor. Isso sim é que é
má gestão de dinheiros públicos. --------------------------------------------------------------------------------- Pediu de novo a palavra o membro Senhor Pedro Terré para, na sequência da intervenção
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, perguntar se a ocupação dos lugares será feita, no
fundo, por uma mobilidade interna dos funcionários que existirão nos quadros municipais, tendo
para o efeito, o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal respondido que a Divisão de
Intervenção Social, ainda existente até à publicação da nova estrutura, caso venha a ser aprovada,
irá ser divida em três divisões dividindo também as pessoas que estão agregadas a cada serviço. ------ Ainda no uso da palavra falou de uma outra situação que considera muito importante que é
a classificação de serviço dos funcionários (SIADAP), referindo que a Chefe da Divisão de
Intervenção Social não tinha tempo para dar os objetivos a todos os funcionários. Esclareceu que
Sessão Ordinária de 27/04/2022
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estamos no ano de 2022, os objetivos teriam que ser entregues em 2021 e não foram dados,
tornando ingovernável manter esta situação por muito mais tempo. ----------------------------------------- Relativamente aos funcionários informou que vão ser agregados e se for necessário recorrer
a alguma pessoa externa irão fazê-lo, mas se isso acontecer, será uma funcionária que não vai
acarretar mais encargos. -------------------------------------------------------------------------------------------- De novo no uso da palavra o membro Senhor Pedro Terré, pese embora não concordar com
a opinião do membro Senhor João Raposo, referiu que colocar cento e vinte mil ou cento e
quarenta mil euros em cima de um orçamento como o da Câmara Municipal da Golegã com a
capacidade de endividamento que tem, é um custo pesado. Daí a sua preocupação ser
perfeitamente legítima, tendo para o efeito o Exmo Senhor Presidente mais uma vez esclarecido
que essa situação não vai acontecer porque não vai haver encargos suplementares. ---------------------- Usou de seguida da palavra o membro Senhor Vítor Guia, Presidente da Junta de Freguesia
da Azinhaga, para dizer que não consegue compreender que seja aqui dito que estes lugares não
são para preencher quando se está a propor a sua criação no quadro. --------------------------------------- Disse ainda que se há uma Divisão que está com excesso podia ser reorganizada sem ser
com a criação de Divisões e Departamentos porque normalmente quando se criam os lugares no
quado existe a ideia de que esses lugares devem ser preenchidos para um melhor funcionamento.
------ De novo do uso da palavra o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal esclareceu
que o que se pretende com esta restruturação dos serviços da Câmara é de uma Divisão criar três,
não é para criar Chefes de Divisão. Mais informou que estando as Divisões criadas têm que estar
esses lugares criados no mapa de pessoal. No entanto, adiantou que não vai ser admitido mais
nenhum Chefe de Divisão para além dos existentes bem como o cargo de Diretor de
Departamento também não será preenchido pelo menos durante o ano de 2022. -------------------------- De seguida o membro Senhor Pedro Terré usou novamente da palavra para, relativamente à
não ocupação desses cargos por um Chefe de Divisão, perguntar quem é que irá então avaliar os
funcionários, tendo para o efeito, o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal esclarecido
que haverá Técnicos Superiores que irão avaliar esses funcionários. ---------------------------------------- Ainda relativamente a esta questão do SIADAP, o membro Senhor Joaquim Morgado usou
da palavra para prestar mais algumas informações, nomeadamente, que todos os superiores
hierárquicos podem fazer a avaliação do SIADAP segundo as instruções e os objetivos
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programados ao funcionário. No entanto, informou ainda que cabe ao responsável máximo pelo
serviço consolidar essa avaliação. -------------------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção perguntando se os funcionários foram avaliados no biénio
201912020, tendo para o efeito, o Exmo Senhor Presidente do Executivo Municipal informado

que sim, que efetivamente os funcionários foram avaliados. ------------------------------------------------- Ainda relativamente à questão da Educação, o Exmo Senhor Presidente do Executivo
Municipal reforçou que a situação na Educação é uma situação que está completamente
desajustada à nova realidade e que isso se nota no edificio da Escola que foi colocado ao
abandono, pelo menos nos seus blocos A e B. No entanto, garantiu que um dos principais
objetivos deste Executivo Municipal é defender a Educação até à exaustão. ------------------------------- Usou de seguida da palavra o membro Senhor Carlos Santana, Presidente da Junta de
Freguesia da Golegã para também, relativamente a esta questão da Educação, referir o que era o
peso de ter que falar com a Chefe de Divisão respeitante à Educação. Acrescentou que havia
tanta burocracia nas respostas de coisas simples, que a Escola precisava de ter, que o levam a
concordar em absoluto com esta alteração para que as coisas funcionem em condições porque, da
forma como estavam, era impossível. ---------------------------------------------------------------------------- O membro Senhor João Raposo pediu a palavra para lançar um desafio à Bancada do
Partido Socialista porque de facto as coisas como estavam não funcionavam e por isso perderam
as eleições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lançou o repto de proporem algo de concreto porque se não concordam com o que está a
ser feito devem propor alternativas que não sejam argumentos legais, que não se verificam e,
relativamente à eficácia dos serviços não levantaram qualquer questão. ------------------------------------ Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal submeteu o
Ponto 6 da Ordem de Trabalhos - ALTERAÇÃO DO ORGANOGRAMA/ESTRUTURA
INTERNA

E

DO

REGULAMENTO

DE

ORGANIZAÇÃO

DOS

SERVIÇOS

MUNICIPAIS, à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado, por maioria, com seis votos contra e uma abstenção dos membros do Grupo
Parlamentar Municipal do Partido Socialista. -------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 27/04/2022
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------ O Sétimo e último Ponto da ordem de Trabalhos, constava do seguinte: -----------------------

~

------7. - ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL -Deliberação; ------------------------------------ Foi presente cópia da minuta da Ata da Reunião Extraordinária do Executivo Municipal,
realizada no dia 12 de Abril de 2022, que se dá por integralmente reproduzida no documento n°
15. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Igualmente foi presente cópia da informação registada sob o n° 4886, datada de 7 de Abril
de 2022 bem como os respetivos documentos em apreço que se dão por integralmente
reproduzidos nos documentos nOS 16 e 17. ----------------------------------------------------------------------- O membro Senhor Pedro Terré pediu a palavra para dizer que este ponto acaba por ser
inerente ao anterior, no entanto, chamou à atenção para aquilo que acha tratar-se de um lapso em
que no Mapa de Pessoal não está inscrito o montante de quarenta e sete mil setecentos e trinta e
sete euros referente aos Assistentes Operacionais da Divisão Municipal de Educação, Saúde e
l3em Estar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais ninguém a querer intervir, o Senhor Presidente da Assembleia
Municipal submeteu o Ponto 7 da Ordem de Trabalhos - ALTERAÇÃO DO MAPA DE
PESSOAL, à votação. --------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado, por maioria, com seis votos contra e uma abstenção dos membros do Grupo
Parlamentar Municipal do Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------- Esgotada a Ordem de Trabalhos, não havendo público a querer intervir e havendo
necessidade de dar execução às deliberações tomadas na Sessão de hoje, foi deliberado, por
unanimidade, nos termos do n° 3, do artigo 57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar
em minuta os Pontos 3, 5, 5.1, 5.2, 6, e 7 da Ordem de Trabalhos, a fim das respetivas
deliberações produzirem efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------- Quando eram 22 horas e 25 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. -----------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal;

Sessão Ordinária de 27/04/2022

MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

r.=t

município

~ ~,~ID~~~

A!SlMIILEIA MUNICIML

FLS 21/21

o Coordenador Técnico;
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