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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO
Sessão extraordinária de 2019, agosto, 21
--------- Aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2019, no Salão Nobre dos Paços do Município,
reuniu em sessão extraordinária a Assembleia Municipal de Montemor-o-Velho, com a seguinte
ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a 4.ª Revisão ao Orçamento 2019 e Grandes
Opções do Plano 2019-2022.--------------------------------------------------------------------------------------2. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o pedido de redução de 30% de IMI ao abrigo
do artigo 112.º do CIMI, apresentado por Fernando Capinha Lopes – Rua Combatentes da
Grande Guerra, n.º 5 – UF de Montemor-o-Velho e Gatões – Processo n.º 06/2018/139. ------3. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o pedido de redução de 30% de IMI ao abrigo
do artigo 112.º do CIMI, apresentado por António da Costa Rodrigues Moreno – Rua
Conselheiro Mendes Pinheiro, n.º 30 – UF de Montemor-o-Velho e Gatões – Processo n.º
06/2018/140.----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o pedido de redução de 30% de IMI ao abrigo
do artigo 112.º do CIMI, apresentado por Bruno Manuel Dias da Silva – Rua Infante D. Pedro
– UF de Montemor-o-Velho e Gatões – Processo n.º 06/2019/24.-------------------------------------5. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a assunção de compromisso plurianual Nova Ponte do Paço. ------------------------------------------------------------------------------------------------6. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a assunção de compromisso plurianual Conservação e Reparação do Convento dos Anjos – Requalificação.----------------------------------7. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a assunção de compromisso plurianual REABILITAÇÃO URBANA EM ARU – Parque Urbano Ribeirinho – PARU 1. ---------------------------8. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a assunção de compromisso plurianual Construção de Variante em Arazede. --------------------------------------------------------------------------9. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a assunção de compromisso plurianual Conservação e Reparação de Estradas, Arruamentos e Caminhos Municipais - Freguesias de
Meãs, Ereira, Pereira, Santo Varão, Tentúgal e União de Freguesias de Abrunheira, Verride e
Vila Nova da Barca. --------------------------------------------------------------------------------------------------10. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a Constituição de Empresa Intermunicipal
(Município de Mira, Município de Montemor-o-Velho e Município de Soure) e Integração do
Município de Montemor-o-Velho na mesma, bem como a agregação dos Serviços de Água,
Saneamento e Outros Serviços – Aprovação das Alterações aos documentos para a
constituição (Minuta do Contrato de Sociedade e Contrato de Gestão Delegada). ----------------
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11. Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto – Lei-quadro da transferência do exercício de competências
para as autarquias locais e para as comunidades intermunicipais - Diploma de âmbito setorial
DL 23/2019 de 30 de janeiro e Despacho n.º 6541-B/2019 de 19 de julho – Aprovar sob
proposta do Executivo Municipal, a não-aceitação do exercício da transferência de
competências no domínio da saúde para os anos 2019 e 2020. ----------------------------------------12. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a isenção do pagamento de taxa de
utilização do Castelo, solicitada pela SN Culture Unipessoal LDA, no valor de 36.000€ - Evento
“Adventurous Music & Visuals”. ---------------------------------------------------------------------------------13. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a isenção do pagamento de taxa pela
cedência do Auditório da Biblioteca Municipal Afonso Duarte, solicitada pela Associação Diogo
de Azambuja, no valor de 630,00€. ----------------------------------------------------------------------------14. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o Projeto de Regulamento Municipal do
Apoio ao Movimento Associativo Cultural e Social de Montemor-o-Velho. ------------------------15. Tomada de conhecimento, sob proposta do Executivo Municipal, da autorização genérica
para dispensa de autorização prévia da Assembleia Municipal para Isenções e/ou reduções de
taxas – Listagem de Isenções e/ou reduções de taxas concedidas entre 01/06/2019 e
31/07/2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o PMAM usou que disse: “Vou passar a palavra à Senhora Secretária
para que proceda à chamada”. --------------------------------------------------------------------------------------------- Procedeu-se à verificação da existência de quórum, registando-se as seguintes
presenças: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presenças – Mesa: Fernando Jorge dos Ramos, Joaquim António Graça Rainho e Célia Margarida
dos Santos Craveiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------Membros: António Monteiro Saltão, Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge, Ana Cristina da
Silva Jorge, Telma Margarida Neves Simões, António Augusto Santos Torres, Maria Celeste
Santos Oliveira Pires Duarte, Francisco José Couceiro Nobre, Fernando Pereira Nunes Curto,
Maria João Batista Sobreiro, Marcelo Gustavo da Silva Ferreira, Luís António Girão da Fonseca,
Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo, Rui Jorge Félix de Almeida, Bruno Miguel Nunes Ferrão,
Elisa Maria Sá Pinto, em substituição de Camilo Jorge Gomes Coutinho Lourenço, Tiago Dinis
Santos Silva, em substituição de José António Pecegueiro Ferreira Serrano e Ruben Emanuel
Jorge Soure, em substituição de Tânia Sofia de Jesus Monteiro. ------------------------------------------
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Presidentes de Junta: Arazede, Carapinheira, Ereira, Liceia, Meãs, Pereira, Santo Varão,
Tentúgal, União das Freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca, UF de Montemoro-Velho e Gatões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Executivo: Emílio Augusto Ferreira Torrão, Paula Elisabete Pires Costa Rama, Alexandre Miguel
Marques Pimentel Leal e Carlos Manuel da Silva Rodrigues. ----------------------------------------------Faltas Justificadas: Sara Cristina da Cruz Gomes e PJF do Seixo. -------------------------------------------------- O PMAM, Fernando Jorge dos Ramos, deu início à reunião quando eram 15h15m.
Saudou os presentes e disse: “Boa tarde a todos. Desculpem a interrupção das férias que,
provavelmente, fiz para alguns. ------------------------------------------------------------------------------------------- Temos quórum e vamos dar início à nossa reunião, não sem antes vos chamar a atenção,
para o texto que pedi ao secretariado para distribuir, porque a convocatória sendo exatamente
a mesma, impõe-se retificar o texto nalguns pontos da ordem de trabalhos nomeadamente no
ponto 5, 6, 7, 8 e 9, porque, como é sabido, a nós cabe-nos apenas aprovar a assunção do
compromisso plurianual e não das peças que aí estão relativamente a cada um dos pontos. O
ponto 10, sendo na essência o mesmo, esse sim, tem um texto diferente, porquanto trata-se
efetivamente da constituição da empresa intermunicipal e, portanto, uma vez que nós vamos
ter que aprovar a nova minuta de contrato, evidentemente, queiramos ou não deve referir como
aí está no texto que pedi para vos distribuir – “Constituição de Empresa Intermunicipal
(Município de Mira, Município de Montemor-o-Velho e Município de Soure) e Integração do
Município de Montemor-o-Velho na mesma, bem como a agregação dos Serviços de Água,
Saneamento e Outros Serviços – Aprovação das Alterações aos documentos para a constituição
(Minuta do Contrato de Sociedade e Contrato de Gestão Delegada) ” e, portanto não alterando
a substância do ponto da Ordem de Trabalhos, para que sejamos coincidentes com o texto da
Câmara.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Maria João Sobreiro (Coligação Por Montemor Tudo e
Sempre) que disse: “Eu, aqui em relação a esta alteração da Ordem de Trabalhos, eu tenho
dúvidas e queria que o Senhor Presidente me esclarecesse se nós nas extraordinárias podemos
fazer alteração.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Retomou a palavra o PMAM que disse: “Por isso eu disse que não se tratava de uma
alteração da ordem de trabalhos, tratava-se de uma correção ao texto da Ordem de Trabalhos,
porque a substância das deliberações é a mesma e, portanto, nessa perspetiva, eu julgo que não
estamos a alterar a ordem de trabalhos, o que estamos a alterar é a correção do texto da Ordem
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de Trabalhos. Se entenderem que algum destes pontos, efetivamente, são pontos novos daquilo
que eu estou a dizer, estaremos à vontade para discutir esse aspeto e, naturalmente, se a
Assembleia entender que estamos a alterar a ordem de trabalhos, pois naturalmente que isso
terá que ser revisto. Não me pareceu, por isso propus aos líderes antes da reunião, julgava ter o
assentimento, se não tiver, evidentemente discutiremos então esse ponto.” -------------------------------- Pediu a palavra o membro Maria João Sobreiro (Coligação Por Montemor Tudo e
Sempre) que disse: “Muito obrigada Senhor Presidente! É evidente que nunca é pela bancada
da Coligação que vão surgir quaisquer tipos de impedimentos neste tipo de circunstâncias de
facto, na nossa leitura, não existe uma alteração, existe de facto aqui uma questão de forma.
Contudo, também não queria deixar de dizer que sendo uma extraordinária, nas extraordinárias
apenas devem vir na ordem de trabalhos os pontos urgentes. Deixar este reparo. Existe aqui
muita coisa que não é urgente, sabemos bem o motivo da marcação desta extraordinária
portanto, temos que ser claros, temos que ser sérios e, de facto esta situação seria escusada,
gastar este dinheiro ao Município.” -------------------------------------------------------------------------------------- Retomou a palavra o PMAM que disse: “Como a Senhora deputada disse, agradeço-lhe
a questão de que concorda que não há alteração à ordem de trabalhos, apenas a correção de
texto e, de facto, como disse também, esta Assembleia extraordinária tinha que ser marcada.
Marcada com um ponto ou com dois, que são efetivamente “obrigatórios” dado o calendário
enfim, salvo erro, os gastos do Município tanto são com um ponto na Ordem de Trabalhos, como
quinze, admitindo eu, como já lhe disse, que há aqui pontos, que de facto, nomeadamente a
tomada de conhecimento, teremos que voltar a ele na próxima Assembleia ordinária, mas enfim,
julgo que, de qualquer maneira, os munícipes, alguns que estão aqui em causa podem tratar dos
procedimentos deles mais rapidamente. Acho que não há motivo nenhum para essa questão. --------- Sendo assim e, com a correção ao texto da Ordem de Trabalhos, nós iriamos começar a
nossa Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 1. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a 4.ª Revisão ao Orçamento
2019 e Grandes Opções do Plano 2019-2022. ------------------------------------------------------------------------- O PMAM cumprimentou o Senhor Presidente, Vereadores, Trabalhadores e demais
público presente e deu a palavra ao PCM que disse: “Boa tarde Senhor Presidente da
Assembleia, na sua pessoa saúdo a mesa, todos os membros da Assembleia, comunicação social,
Vereadores e Presidentes de Junta. -------------------------------------------------------------------------------------- Como eu informei na última Assembleia, eu irei limitar as minhas intervenções às
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intervenções políticas, em face de algumas afirmações e de algumas questões que aqui surgiram
e, portanto, pedia autorização a V. Ex.ª para o Senhor Dr. Cristiano Santa Rita se pronunciar
sobre esta questão.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PMAM deu a palavra ao Chefe de Divisão Financeira e Património Municipal, Cristiano
Santa Rita que disse: “Boa tarde a todos! O que está aqui para ser discutido e aprovado nesta
sessão da Assembleia é a 4.ª Revisão ao Orçamento para 2019 e Grandes Opções do Plano para
2019-2022. Trata-se da inclusão de um projeto que não foi contemplado aquando da elaboração
dos documentos previsionais e, portanto vem aqui para ser aprovado. Esta revisão não vai
implicar um aumento global do orçamento ou seja, esta revisão vai ter a inscrição por sacrifício
de outros projetos que estavam contemplados aquando a elaboração dos mesmos.” --------------------- Não havendo mais intervenções e encontrando-se presentes 29 membros da AM,
realizou-se a votação da proposta apresentada, que foi aprovada por maioria de acordo com os
seguintes resultados obtidos na votação: ------------------------------------------------------------------------------- VOTAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fernando Jorge dos Ramos ---------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Monteiro Saltão ------------------------------------------------------------- Contra-------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge------------------------------------------- A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto-------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ana Cristina da Silva Jorge ----------------------------------------------------------- Contra-------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- Contra-------------------- Maria Celeste Santos Oliveira Pires Duarte-------------------------------- ----- Contra-------------------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- Contra-------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria João Batista Sobreiro --------------------------------------------------------- Contra-------------------- Célia Margarida dos Santos Craveiro ---------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- Contra-------------------- Luís António Girão da Fonseca------------------------------------------------------ A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ Contra-------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure -------------------------------------------------------- A Favor-----------
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--------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- Contra-------------------- Eusébio Ramos Sousa Campos------------------------------------------------------ Abstenção--------------- Victor Manuel Pardal Monteiro ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Vasco Gonçalo Sousa Martins------------------------------------------------------- A Favor------------------- Paulo Jorge Pinto Rama -------------------------------------------------------------- Abstenção--------------- António da Silva Ferreira ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- João António Góis Girão -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- Abstenção--------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- Abstenção--------------- A AM tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 2. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o pedido de redução de 30%
de IMI ao abrigo do artigo 112.º do CIMI, apresentado por Fernando Capinha Lopes – Rua
Combatentes da Grande Guerra, n.º 5 – UF de Montemor-o-Velho e Gatões – Processo n.º
06/2018/139.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Maria João Sobreiro (Coligação Por Montemor Tudo e
Sempre) que disse: “É evidente que a Coligação não tem nada a obstar a estes processos, apenas
é uma questão de forma e da forma como a documentação é apresentada e, eu aproveito para
fazer intervenção para os pontos 2, 3 e 4. O ponto 4 tem o pedido do requerente na
documentação mas, o ponto 2 e 3, que são processos exatamente iguais, não consta da
documentação o pedido do requerente. Nós acreditamos que de facto, isto esteja tudo bem
tramitado e, confiamos nos Serviços contudo, só deixar este alerta para que da próxima vez que
constem todas as peças dos processos.” -------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o PMAM que disse: “Certamente que os cidadãos pediram. Houve aqui
uma falha provavelmente processual dos Serviços de não apresentação. As minhas desculpas
por esse procedimento.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais intervenções e encontrando-se presentes 28 membros da AM,
realizou-se a votação da proposta apresentada, que foi aprovada por unanimidade de acordo
com os seguintes resultados obtidos na votação: --------------------------------------------------------------------- VOTAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fernando Jorge dos Ramos ---------------------------------------------------------- A Favor-----------
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--------- António Monteiro Saltão ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge------------------------------------------- A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto-------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ana Cristina da Silva Jorge ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Celeste Santos Oliveira Pires Duarte-------------------------------------- A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria João Batista Sobreiro --------------------------------------------------------- A Favor------------------- Célia Margarida dos Santos Craveiro ---------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- A Favor------------------- Luís António Girão da Fonseca------------------------------------------------------ A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure-------------------------------------------------- ------ A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- A Favor------------------- Eusébio Ramos Sousa Campos------------------------------------------------------ A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Paulo Jorge Pinto Rama -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- António da Silva Ferreira ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- João António Góis Girão -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- A Favor------------------- A AM tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 3. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o pedido de redução de 30%
de IMI ao abrigo do artigo 112.º do CIMI, apresentado por António da Costa Rodrigues Moreno
– Rua Conselheiro Mendes Pinheiro, n.º 30 – UF de Montemor-o-Velho e Gatões – Processo
n.º 06/2018/140. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Não havendo mais intervenções e encontrando-se presentes 28 membros da AM,
realizou-se a votação da proposta apresentada, que foi aprovada por unanimidade de acordo
com os seguintes resultados obtidos na votação: --------------------------------------------------------------------- VOTAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fernando Jorge dos Ramos ---------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Monteiro Saltão ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge------------------------------------------- A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto-------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ana Cristina da Silva Jorge ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Celeste Santos Oliveira Pires Duarte-------------------------------------- A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria João Batista Sobreiro --------------------------------------------------------- A Favor------------------- Célia Margarida dos Santos Craveiro ---------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- A Favor------------------- Luís António Girão da Fonseca------------------------------------------------------ A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure-------------------------------------------------- ------ A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- A Favor------------------- Eusébio Ramos Sousa Campos------------------------------------------------------ A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Paulo Jorge Pinto Rama -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- António da Silva Ferreira ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- João António Góis Girão -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- A Favor-----------
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--------- A AM tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 4. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o pedido de redução de 30%
de IMI ao abrigo do artigo 112.º do CIMI, apresentado por Bruno Manuel Dias da Silva – Rua
Infante D. Pedro – UF de Montemor-o-Velho e Gatões – Processo n.º 06/2019/24. ---------------------- Não havendo mais intervenções e encontrando-se presentes 29 membros da AM,
realizou-se a votação da proposta apresentada, que foi aprovada por unanimidade de acordo
com os seguintes resultados obtidos na votação: --------------------------------------------------------------------- Fernando Jorge dos Ramos -----------------------------------------------------------A Favor------------------- António Monteiro Saltão --------------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge --------------------------------------------A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto ---------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Ana Cristina da Silva Jorge ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões -----------------------------------------------------A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria Celeste Santos Oliveira Pires Duarte ---------------------------------------A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ------------------------------------------------------A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto-------------------------------------------------------A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva ----------------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria João Batista Sobreiro ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Célia Margarida dos Santos Craveiro -----------------------------------------------A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira --------------------------------------------------A Favor------------------- Luís António Girão da Fonseca -------------------------------------------------------A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo --------------------------------------------A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ------------------------------------------------------A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure----------------------------------------------------------A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Eusébio Ramos Sousa Campos-------------------------------------------------------A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro------------------------------------------------------A Favor------------------- Vasco Gonçalo Sousa Martins --------------------------------------------------------A Favor------------------- Paulo Jorge Pinto Rama----------------------------------------------------------------A Favor------------------- António da Silva Ferreira --------------------------------------------------------------A Favor-----------
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--------- João António Góis Girão ---------------------------------------------------------------A Favor------------------- Raul Nunes Leitão -----------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves --------------------------------------------------------A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ---------------------------------------------------------A Favor------------------- A AM tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 5. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a assunção de compromisso
plurianual - Nova Ponte do Paço. ----------------------------------------------------------------------------------------- O PMAM deu a palavra ao PCM que disse: “Senhor Presidente da Assembleia, é uma
questão técnica, gostava de pedir a intervenção da Eng.ª Isabel Quinteira para os pontos 5, 6, 7,
8, 9 e 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PMAM deu a palavra à Diretora de Departamento de Obras Municipais e Urbanismo,
Isabel Quinteiro que disse: “Boa tarde a todos. Eu cumprimentava todos os presentes na pessoa
do Senhor Presidente da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto 5., só informar que aquilo que se pretende é que a Assembleia
Municipal aprove a assunção de compromisso plurianual a efetuar neste ano e no ano 2020
relativamente à construção da Ponte do Paço que será assumida na prática de acordo com o
acordo de parceria que foi celebrado entre os ambos os Municípios em 50% pelo Município de
Montemor.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais intervenções e encontrando-se presentes 29 membros da AM,
realizou-se a votação da proposta apresentada, que foi aprovada por unanimidade de acordo
com os seguintes resultados obtidos na votação: --------------------------------------------------------------------- VOTAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fernando Jorge dos Ramos -----------------------------------------------------------A Favor------------------- António Monteiro Saltão --------------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge --------------------------------------------A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto ---------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Ana Cristina da Silva Jorge ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões -----------------------------------------------------A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria Celeste Santos Oliveira Pires Duarte ---------------------------------------A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ------------------------------------------------------A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto-------------------------------------------------------A Favor-----------
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--------- Tiago Dinis Santos Silva ----------------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria João Batista Sobreiro ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Célia Margarida dos Santos Craveiro -----------------------------------------------A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira --------------------------------------------------A Favor------------------- Luís António Girão da Fonseca -------------------------------------------------------A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo --------------------------------------------A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ------------------------------------------------------A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure----------------------------------------------------------A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Eusébio Ramos Sousa Campos-------------------------------------------------------A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro------------------------------------------------------A Favor------------------- Vasco Gonçalo Sousa Martins --------------------------------------------------------A Favor------------------- Paulo Jorge Pinto Rama----------------------------------------------------------------A Favor------------------- António da Silva Ferreira --------------------------------------------------------------A Favor------------------- João António Góis Girão ---------------------------------------------------------------A Favor------------------- Raul Nunes Leitão -----------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves --------------------------------------------------------A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ---------------------------------------------------------A Favor------------------- A AM tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 6. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a assunção de compromisso
plurianual - Conservação e Reparação do Convento dos Anjos – Requalificação. --------------------------- O PMAM deu a palavra à Diretora de Departamento de Obras Municipais e Urbanismo,
Isabel Quinteiro que disse: “Relativamente ao ponto 6., aquilo que se pretende é que a
Assembleia Municipal aprove a assunção do compromisso plurianual relativo à requalificação do
Convento dos Anjos a efetuar também em 2019 e 2020.” ---------------------------------------------------------- Não havendo mais intervenções e encontrando-se presentes 29 membros da AM,
realizou-se a votação da proposta apresentada, que foi aprovada por unanimidade de acordo
com os seguintes resultados obtidos na votação: --------------------------------------------------------------------- VOTAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fernando Jorge dos Ramos -----------------------------------------------------------A Favor------------------- António Monteiro Saltão --------------------------------------------------------------A Favor-----------
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--------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge --------------------------------------------A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto ---------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Ana Cristina da Silva Jorge ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões -----------------------------------------------------A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria Celeste Santos Oliveira Pires Duarte ---------------------------------------A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ------------------------------------------------------A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto-------------------------------------------------------A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva ----------------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria João Batista Sobreiro ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Célia Margarida dos Santos Craveiro -----------------------------------------------A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira --------------------------------------------------A Favor------------------- Luís António Girão da Fonseca -------------------------------------------------------A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo --------------------------------------------A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ------------------------------------------------------A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure----------------------------------------------------------A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Eusébio Ramos Sousa Campos-------------------------------------------------------A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro------------------------------------------------------A Favor------------------- Vasco Gonçalo Sousa Martins --------------------------------------------------------A Favor------------------- Paulo Jorge Pinto Rama----------------------------------------------------------------A Favor------------------- António da Silva Ferreira --------------------------------------------------------------A Favor------------------- João António Góis Girão ---------------------------------------------------------------A Favor------------------- Raul Nunes Leitão -----------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves --------------------------------------------------------A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ---------------------------------------------------------A Favor------------------- A AM tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 7. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a assunção de compromisso
plurianual - REABILITAÇÃO URBANA EM ARU – Parque Urbano Ribeirinho – PARU 1. -------------------- O PMAM deu a palavra à Diretora de Departamento de Obras Municipais e Urbanismo,
Isabel Quinteiro que disse: “Relativamente ao ponto 7., é também proposta à Assembleia
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Municipal aprovar o compromisso plurianual relativamente ao processo do PARU 1 para 2019 e
2020.”- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais intervenções e encontrando-se presentes 29 membros da AM,
realizou-se a votação da proposta apresentada, que foi aprovada por unanimidade de acordo
com os seguintes resultados obtidos na votação: --------------------------------------------------------------------- VOTAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fernando Jorge dos Ramos -----------------------------------------------------------A Favor------------------- António Monteiro Saltão --------------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge --------------------------------------------A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto ---------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Ana Cristina da Silva Jorge ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões -----------------------------------------------------A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria Celeste Santos Oliveira Pires Duarte ---------------------------------------A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ------------------------------------------------------A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto-------------------------------------------------------A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva ----------------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria João Batista Sobreiro ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Célia Margarida dos Santos Craveiro -----------------------------------------------A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira --------------------------------------------------A Favor------------------- Luís António Girão da Fonseca -------------------------------------------------------A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo --------------------------------------------A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ------------------------------------------------------A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure----------------------------------------------------------A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Eusébio Ramos Sousa Campos-------------------------------------------------------A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro------------------------------------------------------A Favor------------------- Vasco Gonçalo Sousa Martins --------------------------------------------------------A Favor------------------- Paulo Jorge Pinto Rama----------------------------------------------------------------A Favor------------------- António da Silva Ferreira --------------------------------------------------------------A Favor------------------- João António Góis Girão ---------------------------------------------------------------A Favor-----------
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--------- Raul Nunes Leitão -----------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves --------------------------------------------------------A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ---------------------------------------------------------A Favor------------------- A AM tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 8. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a assunção de compromisso
plurianual - Construção de Variante em Arazede. ------------------------------------------------------------------- O PMAM deu a palavra à Diretora de Departamento de Obras Municipais e Urbanismo,
Isabel Quinteiro que disse: “Aquilo que se traz à Assembleia Municipal é para aprovação do
compromisso plurianual também para o ano de 2019 e 2020, para o processo de construção de
Variante em Arazede.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais intervenções e encontrando-se presentes 29 membros da AM,
realizou-se a votação da proposta apresentada, que foi aprovada por unanimidade de acordo
com os seguintes resultados obtidos na votação: --------------------------------------------------------------------- VOTAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fernando Jorge dos Ramos -----------------------------------------------------------A Favor------------------- António Monteiro Saltão --------------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge --------------------------------------------A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto ---------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Ana Cristina da Silva Jorge ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões -----------------------------------------------------A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria Celeste Santos Oliveira Pires Duarte ---------------------------------------A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ------------------------------------------------------A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto-------------------------------------------------------A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva ----------------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria João Batista Sobreiro ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Célia Margarida dos Santos Craveiro -----------------------------------------------A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira --------------------------------------------------A Favor------------------- Luís António Girão da Fonseca -------------------------------------------------------A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo --------------------------------------------A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ------------------------------------------------------A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure----------------------------------------------------------A Favor-----------
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--------- Rui Jorge Félix de Almeida ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Eusébio Ramos Sousa Campos-------------------------------------------------------A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro------------------------------------------------------A Favor------------------- Vasco Gonçalo Sousa Martins --------------------------------------------------------A Favor------------------- Paulo Jorge Pinto Rama----------------------------------------------------------------A Favor------------------- António da Silva Ferreira --------------------------------------------------------------A Favor------------------- João António Góis Girão ---------------------------------------------------------------A Favor------------------- Raul Nunes Leitão -----------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves --------------------------------------------------------A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ---------------------------------------------------------A Favor------------------- A AM tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 9. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a assunção de compromisso
plurianual - Conservação e Reparação de Estradas, Arruamentos e Caminhos Municipais Freguesias de Meãs, Ereira, Pereira, Santo Varão, Tentúgal e União de Freguesias de
Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca. ----------------------------------------------------------------------------- O PMAM deu a palavra à Diretora de Departamento de Obras Municipais e Urbanismo,
Isabel Quinteiro que disse: “Propõe-se igualmente que a Assembleia Municipal aprove o
compromisso plurianual a executar em 2019 e 2020 para a conservação e reparação de estradas,
arruamentos e caminhos municipais, nas freguesias melhor identificadas em assunto.”------------------- Não havendo mais intervenções e encontrando-se presentes 29 membros da AM,
realizou-se a votação da proposta apresentada, que foi aprovada por unanimidade de acordo
com os seguintes resultados obtidos na votação: --------------------------------------------------------------------- VOTAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fernando Jorge dos Ramos -----------------------------------------------------------A Favor------------------- António Monteiro Saltão --------------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge --------------------------------------------A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto ---------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Ana Cristina da Silva Jorge ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões -----------------------------------------------------A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria Celeste Santos Oliveira Pires Duarte ---------------------------------------A Favor-----------
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--------- Francisco José Couceiro Nobre ------------------------------------------------------A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto-------------------------------------------------------A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva ----------------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria João Batista Sobreiro ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Célia Margarida dos Santos Craveiro -----------------------------------------------A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira --------------------------------------------------A Favor------------------- Luís António Girão da Fonseca -------------------------------------------------------A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo --------------------------------------------A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ------------------------------------------------------A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure----------------------------------------------------------A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Eusébio Ramos Sousa Campos-------------------------------------------------------A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro------------------------------------------------------A Favor------------------- Vasco Gonçalo Sousa Martins --------------------------------------------------------A Favor------------------- Paulo Jorge Pinto Rama----------------------------------------------------------------A Favor------------------- António da Silva Ferreira --------------------------------------------------------------A Favor------------------- João António Góis Girão ---------------------------------------------------------------A Favor------------------- Raul Nunes Leitão -----------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves --------------------------------------------------------A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ---------------------------------------------------------A Favor------------------- A AM tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 10. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a Constituição de Empresa
Intermunicipal (Município de Mira, Município de Montemor-o-Velho e Município de Soure) e
Integração do Município de Montemor-o-Velho na mesma, bem como a agregação dos
Serviços de Água, Saneamento e Outros Serviços – Aprovação das Alterações aos documentos
para a constituição (Minuta do Contrato de Sociedade e Contrato de Gestão Delegada). --------------- O PMAM deu a palavra à Diretora de Departamento de Obras Municipais e Urbanismo,
Isabel Quinteiro que disse: “Aquilo que se traz aqui hoje é essencialmente a aprovação das
alterações à minuta de contrato de sociedade e contrato de gestão delegada. ------------------------------- Estas alterações não são mais do que a integração do património a integrar em espécie
esta empresa intermunicipal.---------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Até à presente data isso não tinha sido possível porque estava dependente do Revisor
Oficial de Contas, entretanto o ROC emitiu o relatório certificado sobre esses bens, no montante
de dois milhões de euros, que foi junto aos documentos que estão presentes à Assembleia
Municipal para conhecimento dos deputados municipais e, portanto as alterações são tão só a
integração do descritivo dos bens a integrar e do seu valor.” ------------------------------------------------------ Pediu a palavra o membro Maria João Sobreiro (Coligação Por Montemor Tudo e
Sempre) que disse: “Esta bancada já tinha levantado a questão das entradas em espécie na
sociedade. Penso que foi na reunião em abril que levantámos essa questão e, o que nos foi dito
é que estava a ser feito um cadastro e que era a questão dos equipamentos, neste caso que
temos já no município que tem que ver com esta questão das águas. ------------------------------------------ Agora, vem aqui o Tribunal de Contas pedir aqui mais uma reformulação e, se calhar, nós
não estamos aqui a perceber qual é a abrangência. Portanto, a Câmara vai arrendar estes
equipamentos à sociedade. É isso que vai acontecer? Porquê? Porque estamos a falar em dois
milhões de euros que é património a integrar na sociedade, que é o capital em espécie, certo,
mas, através de arrendamento. Se é através de arrendamento, a sociedade não vai ser
proprietária de nada. Como é que isto vai funcionar? O que é que estamos a falar? Esta é a nossa
primeira questão antes de avançarmos para as outras.-------------------------------------------------------------- O PMAM deu a palavra à Diretora de Departamento de Obras Municipais e Urbanismo,
Isabel Quinteiro que disse: “Relativamente à questão colocada eu tenho a informar o seguinte:
estes dois milhões de euros integram o capital em espécie, não são para arrendar. Para arrendar
serão as restantes infraestruturas.” --------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Maria João Sobreiro (Coligação Por Montemor Tudo e
Sempre) que disse: “Já agora gostaríamos de saber quais serão as outras infraestruturas.” --------------- O PMAM deu a palavra à Diretora de Departamento de Obras Municipais e Urbanismo,
Isabel Quinteiro que disse: “São todas as restantes infraestruturas de água e saneamento,
porque senão não é possível o sistema funcionar.” ------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Maria João Sobreiro (Coligação Por Montemor Tudo e
Sempre) que disse: “Senhora Engenheira, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Contudo,
nós aqui não conseguimos perceber essa diferenciação.” ---------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Cristina Jorge (Coligação Por Montemor Tudo e Sempre) que
disse: “Antes de iniciar esta intervenção dar nota que nós não recebemos o ofício do Tribunal
de Contas. Recebemo-lo agora e não nos pudemos debruçar sobre aquilo que o Tribunal pedia
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com seriedade e com conhecimento de causa. Demos logo conta da falta desse ofício do Tribunal
de Contas e, fomos trabalhando naquilo que nos parecia a nossa leitura enfim, um pouco sem
conhecimento daquilo que efetivamente estava a ser pedido. ---------------------------------------------------- De facto, são tantas as alterações, isto já é uma barafunda tão grande na nossa
perspetiva que somos leigos na matéria mas, nada disto nos parece bem. ------------------------------------ Eu já agora queria perguntar qual o critério para esta lista de bens ou seja, se nós
olharmos para o Município de Montemor-o-Velho, temos vários reservatórios de água, eu penso
que são todos; estão elencados nesta lista todos os reservatórios de água e tudo que é
abastecimento de água de Montemor-o-Velho. Várias páginas com várias edificações e tudo o
que permite de facto, e tudo o que são reservatórios de água e que são bastantes. Vamos para
Soure e Soure, basicamente, são redes de esgotos e coletores, coletores e redes de esgotos, não
me pareceu ver aqui nenhum reservatório exceto, depois há aqui algo que vai ser fechado,
deverá ser então esse o reservatório. Mira a mesma coisa. Saneamento, saneamento,
saneamento, ligação ramais, etc., etc. reservatórios, também não vi. Portanto, qual o critério?
Como é que chegaram, digamos assim, a este capital social, que é baseado nestas
infraestruturas? Como é que chegaram a isto? Esta é a nossa questão.” --------------------------------------- O PMAM deu a palavra à Diretora de Departamento de Obras Municipais e Urbanismo,
Isabel Quinteiro que disse: “O critério para chegarmos a estes bens foi o seguinte: primeiro tem
que ser um valor próximo dos dois milhões de euros e, daquilo que perceberam do relatório do
Revisor Oficial de Contas, são dois milhões e oito mil euros, valor nominal de dois milhões de
euros. Depois, passar um sistema completo a alta ou a baixa e, portanto, aqueles imóveis que
estão aí elencados são considerados por nós, serviços técnicos, o sistema em baixa de
abastecimento de água ou seja, tudo aquilo que não é captação e adução e, portanto, esse foi o
critério para chegarmos a esse valor.”------------------------------------------------------------------------------------ Pediu a palavra o membro Cristina Jorge (Coligação Por Montemor Tudo e Sempre) que
disse: “Portanto, nós no caso de Montemor-o-Velho, a questão do Saneamento não consta aqui
na rede de esgotos. No caso de Montemor-o-Velho. Pelo menos eu não me pareceu ver. O que
eu vejo são redes de águas, são reservatórios, etc. Essa é a minha leitura leiga na matéria.
Assumo inteiramente mas, a mim, causa-me alguma espécie. ---------------------------------------------------- O que eu também queria perguntar é se dentro deste elencar que engloba os dois
milhões que cada Município tem que colocar no prato da balança, se ainda há obras a decorrer?
Porque parece-me que há aqui obras que ainda não estão concluídas. Já estão todas concluídas?
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Aquelas que contabilizam esses dois milhões, estão todas concluídas nos três Municípios? Ou
ainda estão em fase de conclusão? Ainda estão a decorrer? É a minha questão.” --------------------------- O PMAM deu a palavra à Diretora de Departamento de Obras Municipais e Urbanismo,
Isabel Quinteiro que disse: “Como deve perceber, eu não posso responder pelos outros
Municípios. No caso de Montemor-o-Velho, todas essas obras estão concluídas. Ainda voltando
um pouco atrás e tentando dar resposta à questão que estava a colocar relativamente ao
saneamento, as redes de saneamento estão incluídas, mas estão incluídas como arrendamento.
Estes bens que constam do relatório do ROC são aqueles que vão integrar o património da
empresa intermunicipal em espécie. Portanto, eles vão passar para a empresa intermunicipal.
Todos os outros serão arrendados, portanto água e saneamento.” ---------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Celeste Duarte (CDU) que disse: “Eu queria apenas referir que
em relação a este assunto, é desde o início sobejamente clara a posição da CDU, do PCP e,
portanto, a nossa posição e a votação neste ponto, não se prende com este ou aquele pormenor,
prende-se naturalmente com a questão de fundo e, por essa mesma razão, vamos votar contra.”
--------- Não havendo mais intervenções e encontrando-se presentes 28 membros da AM,
realizou-se a votação da proposta apresentada, que foi aprovada por maioria de acordo com os
seguintes resultados obtidos na votação: ------------------------------------------------------------------------------- VOTAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fernando Jorge dos Ramos ---------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Monteiro Saltão ------------------------------------------------------------- Contra-------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge------------------------------------------- A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto-------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ana Cristina da Silva Jorge ----------------------------------------------------------- Contra-------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- Contra-------------------- Maria Celeste Santos Oliveira Pires Duarte-------------------------------------- Contra-------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria João Batista Sobreiro --------------------------------------------------------- Contra-------------------- Célia Margarida dos Santos Craveiro ---------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- Contra-------------------- Luís António Girão da Fonseca------------------------------------------------------ A Favor-----------
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--------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ Contra-------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure -------------------------------------------------------- A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- Contra-------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Vasco Gonçalo Sousa Martins------------------------------------------------------- A Favor------------------- Joaquim Neves Martinho ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Paulo Jorge Pinto Rama -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- António da Silva Ferreira ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- João António Góis Girão -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Declaração de Voto da Bancada da Coligação Por Montemor Tudo e Sempre (PPDPSD/CDS-PP): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Cristina Jorge (Coligação Por Montemor Tudo e Sempre) que
disse: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Muito obrigada Senhor Presidente, nós compreendemos que a constituição desta
empresa é, naturalmente para que hajam mais empréstimos e, para que não haja enfim, toda
essa carga sobre os Municípios e, assim, com uma nova empresa mais dívida se pode fazer e,
portanto mais investimentos se podem fazer da forma como, infelizmente, no nosso país se
fazem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Bancada da Coligação da Coligação Por Montemor Tudo e Sempre (PPD-PSD/CDS-PP),
vota contra este ponto, tal como votou em 30 de abril de 2018, quando foi apresentada a
constituição da empresa intermunicipal e, como não poderia deixar de ser, votamos hoje
novamente, contra a alteração dos documentos e, relembramos as nossas razões: ------------------------ 1.º: Salientamos a desorientação de todo este processo. No passado, o Senhor
Presidente transmitiu-me que não estava a chegar a acordo com os Concelhos parceiros porque
teríamos que aumentar a água e que ia rescindir. Foram estas as suas palavras que hoje voltamos
a relembrar para que não seja esquecida a sua afirmação relativamente ao aumento do custo
da água. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Mais tarde, fomos surpreendidos com a constituição da empresa intermunicipal. Esta
constituição sempre nos suscitou muitas dúvidas. A primeira é: porquê este caminho e não
outro? Porquê estes dois Municípios que estão numa posição frágil em relação a Montemor?
Por exemplo, nos níveis de saneamento, nós temos 88% e os outros dois têm cerca de 61%. ----------- 2.º: Continuamos sem entender qual é o sentido de atravessar o Concelho de
Cantanhede para fornecer água a Mira. São cerca de 36 kms de ligações, de condutas, de
despesa e mais despesa e, por mais solidários que sejamos com os outros concelhos vizinhos,
nós fomos eleitos independentemente da cor partidária para defender os interesses dos nossos
munícipes e não nos parece de todo que esta solução seja a mais acertada para o nosso
concelho. Acresce que esta decisão já tomada terá um reflexo para os próximos 40 anos, algo
que vai hipotecar a decisão e a vida das gerações futuras que não estamos a respeitar.------------------- 3.º: Porque é que de não foi feito um estudo prévio, que nos permitisse verificar qual a
melhor solução, e a justificação de, por exemplo, não nos juntarmos à INOVA a Cantanhede ou
às Águas de Coimbra, que tanto por uma questão de proximidade geográfica, como pelo seu
saber, experiência, dimensão e escala nos podiam dar outras garantias de sucesso. ----------------------- 4.º: O plano de investimento que nos foi apresentado no passado recente foi
subavaliado, na nossa opinião, temos muitas dúvidas se não irão gastar muito mais dinheiro do
que aquele que está a ser previsto, pois os valores poderão não chegar para fazer as obras
necessárias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estamos perante dois Municípios que necessitam de grandes investimentos, e se
compararmos investimentos similares em curso ou já realizados, constatamos que podemos
estar perante a necessidade de valores bem mais elevados do que aqueles que nos foram
apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.º: Foi contratada a sociedade AmbilorECO, cujo seu representante é o ex- governante
Paulo Campos eleito pelo Partido Socialista, conhecido também por ser investigado no âmbito
das PPP, ao que parece no que diz respeito aos seus conhecimentos nesta área, deixará muito a
desejar e vejamos o que está a acontecer, o próprio Tribunal de Contas está a pedir alterações
aos documentos. E não tenhamos memória curta, o Parecer da ERSAR foi demolidor, todas as
peças principais da Intermunicipal tiveram que ser alteradas ou modificadas, o que nos deixou
estupefactos e convictos de que é um negócio muito duvidoso e ruinoso para o concelho,
contudo é a opção política do executivo... esperemos que os nossos munícipes não verifiquem,
no futuro, aumentos nas tarifas que lhes são cobradas pois já muito foram aumentadas pelo
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atual executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.º: Relembramos que a captação de água superficial no rio Mondego continua a
levantar muitas dúvidas a esta bancada, pelo facto de não ser evidente a garantia da qualidade
da água face aos pesticidas agrícolas dos terrenos envolventes do Baixo Mondego, e aos
poluentes emergentes, oriundos de todos os esgotos da cidade de Coimbra, incluindo os
hospitais centrais. Considera esta bancada que seria fundamental que o estudo apresentado
tivesse em consideração estes cenários, o que não aconteceu. Tudo foram maravilhas,
facilidades que cá estaremos para ver.
--------- 7.º: O que pretendemos para o concelho é a melhoria dos serviços que são prestados ao
nível do abastecimento de água e saneamento, que exista melhor qualidade de água, haja
menos roturas e, menos falta de água e, esta também não parece ser a solução. Se agora que
somos apenas um Concelho, é a desgraça que se vê, com ruturas todos os dias, o que não será
com o alargamento territorial, com outros Municípios e, ainda agregados a outros dois
Municípios que estão muito pior que nós. ------------------------------------------------------------------------------ 8.º: O principal problema que o nosso concelho tem é de facto com a rede de
abastecimento de águas que devia ser renovada tendo em conta os anos de construção e o
elevado grau de deterioração que apresenta, bem como as perdas de águas que ocorrem por
via disso. Contudo, segundo o estudo apresentado, esta questão não será de todo resolvida nos
próximos anos com a criação desta empresa, pois a renovação das redes de água não é uma
prioridade do plano de investimentos que nos foi apresentado no passado, o que lamentamos
pois no nosso entendimento esse deveria ser o objetivo principal uma vez que todos os dias há
ruturas na rede, como já afirmei.----------------------------------------------------------------------------------------- 9.º: Compreendemos, é certo, que a criação desta empresa criará soluções de emprego
para “boys e girls” do Partido Socialista, desempregados que, se não fosse a política teriam que
procurar emprego, como tantos outros milhares por esse país fora. É por isso tanta pressa, só
que as pressas, às vezes dão em vagares! Paga o povo é certo, silenciosamente... pouco aqui,
pouco ali, sem se notar muito ... são mais uns cêntimos, mais um euro e pronto assim vamos
andando. Em milhares de contribuintes não se nota muito na sua carteira, mas representa
muitos milhares para os cofres da dita empresa. ------------------------------------------------------------10.º: Em suma, considerámos no passado e no presente e, continuamos a considerar, não existir
qualquer benefício na constituição da empresa intermunicipal na forma como foi apresentada e
com estes Municípios em concreto. -----------------------------------------------------------------------------
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--------- Esta bancada não se irá associar a qualquer alteração ou outra situação que tenha a ver
com a empresa intermunicipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- Reforçamos, mais uma vez, que quem vai ficar prejudicado serão os munícipes do nosso
Concelho, com eventuais aumentos de água e saneamento no futuro. ----------------------------------------- Importa assegurar uma solução que salvaguardasse os interesses do Concelho, que no
entendimento desta bancada não fica refletido em todo este processo.”-------------------------------------- A AM tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o PMAM que disse: “Antes de passar ao ponto 11. da nossa Ordem de
Trabalhos, apenas porque me chegou o pedido de justificação de falta e, ela pediu que tornasse
público, da Senhora Vereadora Dulce Ferreira a esta AM.” -------------------------------------------------------- Ponto 11. Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto – Lei-quadro da transferência do exercício
de competências para as autarquias locais e para as comunidades intermunicipais - Diploma
de âmbito setorial DL 23/2019 de 30 de janeiro e Despacho n.º 6541-B/2019 de 19 de julho –
Aprovar sob proposta do Executivo Municipal, a não-aceitação do exercício da transferência
de competências no domínio da saúde para os anos 2019 e 2020. --------------------------------------------- Usou da palavra o PMAM que disse: “Apesar de já nos termos pronunciado nesta
Assembleia relativamente ao assunto, o Despacho n.º 6541-B/2019 de 19 de julho, introduziu
aqui outras nuances. De qualquer maneira obriga a que nos voltemos a pronunciar, ainda em
agosto relativamente à aceitação ou não das competências da transferência de competências.
--------- Antes de passarmos à discussão deste ponto, se bem que ele, tanto quanto sei, é uma
reprise da análise da lei do que já temos mas, eu passava a palavra ao Senhor Presidente da
Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o PCM que disse: “Senhor Presidente, a única questão política aqui é
que não há condições políticas para aceitar as competências, por razões técnicas, tanto no ano
de 2019, como 2020. O prazo para indicação é de final deste mês e, portanto não existia
nenhuma Assembleia e, por isso, o meu pedido pelo ponto antecedente e por este ponto desta
Assembleia extraordinária.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Para questões técnicas, a Dr.ª Sílvia Marques para responder.”---------------------------------------- Não havendo intervenções e encontrando-se presentes 30 membros da AM, realizou-se
a votação da proposta apresentada, que foi aprovada por unanimidade de acordo com os
seguintes resultados obtidos na votação: ------------------------------------------------------------------------------- VOTAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Fernando Jorge dos Ramos ---------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Monteiro Saltão ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge------------------------------------------- A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto-------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ana Cristina da Silva Jorge ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Celeste Santos Oliveira Pires Duarte-------------------------------------- A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria João Batista Sobreiro --------------------------------------------------------- A Favor------------------- Célia Margarida dos Santos Craveiro ---------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- A Favor------------------- Luís António Girão da Fonseca------------------------------------------------------ A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure -------------------------------------------------------- A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- A Favor------------------- Eusébio Ramos Sousa Campos------------------------------------------------------ A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Vasco Gonçalo Sousa Martins------------------------------------------------------- A Favor------------------- Joaquim Neves Martinho ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Paulo Jorge Pinto Rama -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- António da Silva Ferreira ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- João António Góis Girão -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- A Favor------------------- A AM tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 12. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a isenção do pagamento de
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taxa de utilização do Castelo, solicitada pela SN Culture Unipessoal LDA, no valor de 36.000€ Evento “Adventurous Music & Visuals”.-------------------------------------------------------------------------------- O PMAM deu a palavra ao PCM que disse: “O pedido está devidamente fundamentado.
Não se trata de uma questão política, mas sim de uma questão de tratamento igual em relação
ao passado, de situações semelhantes. Há uma questão subjacente que não nos importa a nós
avaliar ou decidir, existem os tribunais para essa matéria e, portanto, nessa perspetiva fez-se a
proposta por respeitar o princípio da igualdade de tratamento de todos os requerem
licenciamentos e fazem pedidos nesta Câmara. ----------------------------------------------------------------------- Para qualquer questão técnica, a Dr.ª Sandra Lopes para responder.” ------------------------------- Pediu a palavra o membro Maria João Sobreiro (Coligação Por Montemor Tudo e
Sempre) que disse: “Antes de mais dizer-lhe que esta situação, este ano do Festival Forte ou o
que seja, tem sido uma novela. Se nós viermos ver na comunicação social, desde 26 de julho, 27
de julho, 10 de agosto e 19 de agosto, temos assistido aqui realmente ao nome do nosso
Concelho agregado a uma situação delicada que ninguém percebe muito bem se é Forte se não
é Forte, agora já é outro nome. O que nós sabemos é que de facto, e hoje está aqui presente o
Senhor Sadik Ali, que é ele que tem a patente da marca Forte e que foi à reunião de Câmara e
que apresentou lá um documento que pediu para chegar à Assembleia e, nós gostávamos de ver
também esse documento, uma vez que estamos a discutir esta questão ou, pelo menos, que ele
fosse ouvido e explicasse o que é que de facto, se passa. ----------------------------------------------------------- Depois, tenho aqui mais algumas questões que queria colocar, mas primeiro punha isso
à consideração da mesa.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o PMAM que disse: “Eu julgo que tinha sido distribuída toda a
documentação presente na Câmara relativamente a este ponto na reunião de 16 de agosto.”----------- Pediu a palavra o membro Maria João Sobreiro (Coligação Por Montemor Tudo e
Sempre) que disse: “Mas estando cá a pessoa em causa presente, também nos pode explicar
para abreviar a situação. Muito embora, sendo uma reunião extraordinária, acho que o ponto
tem toda a pertinência que tal aconteça.” ------------------------------------------------------------------------------ Retomou a palavra o PMAM que disse: “Estão a informar-me dos Serviços que, de facto,
essa intervenção não foi junta à informação remetida, porquanto a ata ainda não foi aprovada
na Câmara, porque de facto, a reunião realizou-se no dia 16. ----------------------------------------------------- Aquilo que a deputada Maria João solicita, como sabe não é possível a intervenção do
público numa reunião extraordinária, porque há questões regimentais. -------------------------------
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--------- Contudo irei ver com o Senhor Presidente da Câmara e, estando aqui a maioria da
Câmara dos elementos presentes, se eles se importam de disponibilizar esse documento. --------------- Os trabalhos foram suspensos durante 5 minutos. ------------------------------------------------------- Os trabalhos foram retomados. -------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o PMAM que disse: “Julgo que depois da disponibilização dos elementos
solicitados, poderemos recomeçar a Assembleia.--------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Maria João Sobreiro (Coligação Por Montemor Tudo e
Sempre) que disse: “Muito obrigada Senhor Presidente por ter concedido a esta Assembleia a
documentação. De facto, já percebemos que existe aqui um litígio grave e, era isso de facto, que
nos surgia naquilo que vinha nos jornais. Contudo, somos autarcas deste Concelho e temos
direito a saber o que efetivamente se passa e com toda a legitimidade que aqui estamos porque
fomos eleitos para isso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Isto parece-me um processo muito duvidoso, até porque em anos anteriores este ponto
da isenção do pagamento das taxas de utilização do castelo para este efeito, costuma vir em
fevereiro, o Festival começa amanhã e estamos a ter hoje reunião extraordinária da Assembleia
Municipal por via desta situação única e exclusivamente. Portanto, parece-me a mim que houve
da parte desta entidade uma grande pressão nos jornais para que a Câmara efetivamente usasse
e avançasse com esta questão da realização do Festival. ----------------------------------------------------------- Depois, questionar também: os dias que estão na documentação em que vai decorrer o
Festival é entre 22 e 25, são 4 dias, o que daria um valor de taxas no valor de 48.000€, mas aqui
nós estamos a votar 36.000€ que é o correspondente a 3 dias. Não percebo então porque é que
são 36.000€ e não 48.000€ se o festival decorre entre 22 a 25. Queria ver esta situação
esclarecida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois, temos tantas delegações da Cruz Vermelha aqui no Concelho, temos Bombeiros,
o porquê de irem contratar uma entidade externa chamada Paramédicos de Catástrofe
Internacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois, saber se a questão dos Seguros, se está tudo tratado para a segurança das
pessoas, porque ainda agora em Góis houve lá um problema grave e nós temos que acautelar a
segurança das pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pretendemos de facto, saber se tudo isto está resolvido. ------------------------------------------------ Depois, aqui também ainda em relação aos documentos, nós queremos destacar quanto
ao Plano de Coordenação e Prevenção de Segurança, que devem ter algum cuidado na
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elaboração, pois com a pressa, com certeza, foi uma cópia do ano passado, pois os
representantes do Posto e do Destacamento da GNR já não são aqueles. O Sargento Carpinteiro
como sabemos está em Taveiro e a Tenente que vem lá mencionada também já não está aqui no
Destacamento. Façam favor de alterar os documentos para aquilo que é a realidade das coisas e
é evidente que nós vamos votar contra mas depois eu farei a nossa Declaração de Voto.” ---------------- Usou da palavra o PMAM que disse: “Relativamente à questão referente ao numerário,
eu remetia a Dr.ª Maria João para a deliberação da Câmara, porque a deliberação de Câmara
corrige de facto, esse aspeto e diz que o Festival decorre nos dias 23, 24 e 25. Por favor, leia a
deliberação da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Também me assistiu essa dúvida. Sendo uma taxa de 12.000€, 4 dias, para mim eram
48.000€. Uma coisa é a ocupação do Castelo, outra coisa são os dias do evento que são 3 dias. A
acreditar naquilo que nos é dito pela Câmara, o evento começa às 00h00 do dia 23/08. ------------------ A Assembleia tem que se pronunciar sobre o documento. A Câmara já autorizou o
evento, já autorizou evidentemente a montagem, tem um edital referente ao acesso
condicionado nestes dias e, portanto, eu tenho de acreditar na Câmara e naquilo que a Câmara
me faz chegar e, na duração do Festival que começará às 00h00 do dia 23/08. ------------------------------- Relativamente às outras questões eu daria a palavra à Dr.ª Sandra Lopes. -------------------------- Usou da palavra a Chefe de Unidade Orgânica de Cultura, Turismo, Património Material
e Imaterial, Sandra Lopes que disse: “No que diz respeito às questões colocadas, devo dizer que
o que diz respeito ao documento que estava a falar onde havia imprecisões nos elementos, bem
como os seguros, não são documentos da responsabilidade do Município. São documentos que
foram entregues no âmbito do pedido de licenciamento e no âmbito do pedido de isenção da
taxa e, portanto, não é da responsabilidade do Município o conteúdo desse documento. ---------------- No que diz respeito às licenças, no âmbito da análise dos documentos entregues, foram
detetadas todas essas situações que foram devidamente corrigidas pela entidade e, no que diz
respeito às restantes licenças municipais, já foi informado pelos respetivos serviços de que foram
solicitados e foram entregues todos os documentos para as duas licenças municipais necessárias
de recinto improvisado e especial de ruído, onde foram entregues todos os documentos
necessários para a sua instrução e para a sua emissão, onde constam os seguros e todos os
demais elementos instrutórios.”------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Albertina Jorge (PS) que disse: “Se eu não estou em erro,
neste ponto, o que está em causa para esta Assembleia Municipal, apesar de dizer pedido de
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licenciamento, o licenciamento efetivamente é com a Câmara Municipal e o que está em causa
para esta Assembleia é a isenção do pagamento de taxas. A Assembleia Municipal pronuncia-se
sobre a isenção do pagamento de taxas, como tem feito inúmeras vezes para inúmeros eventos
e, é sobre isso que eu acho que esta Assembleia Municipal se deve pronunciar. Eu recordo que
numa das últimas assembleias, não sei se foi na de junho, foi aqui aprovada uma isenção de um
pagamento para um evento que até se referiu não sei se em “off”, se em “on”, que já não iria ser
lá feito, e ninguém pôs em causa. Estava licenciado de acordo com as regras, que não são nossas,
nem são da nossa competência, o que compete a esta Assembleia é o resto, que tem a ver
efetivamente, com a isenção do pagamento de taxas. --------------------------------------------------------------- Por aquilo que me apercebi nas datas, as pessoas até podem chegar no dia 22, no dia
21, mas às 00h00 do dia 23, já não estamos a 22 daí que até tenham corrigido e, o Município
tenha tido o cuidado de não isentar quatro dias, mas sim três. --------------------------------------------------- Relativamente às competências era isso que eu gostaria de ter dito mas a mesa não
notou que eu tinha pedido a palavra, é que eu tenho de me debruçar sobre a ordem de trabalhos,
sobre o ponto em si e, sobre o ponto em si ao pôr em causa esta isenção, se calhar tenho de pôr
em causa e tenho de pedir o licenciamento de todos os processos que vierem até agora daquilo
que estiver a acontecer. No que a esta Assembleia diz respeito, independentemente daquilo que
esteja a montante ou a jusante, estando licenciado pela Câmara e havendo condições para a
isenção de taxas nos termos legais, nada obsta a que haja esta isenção e que a Assembleia aprove
este ponto. O resto, será com as entidades, será com o Tribunal, será com quem tiver de decidir
mas, efetivamente, não considero que seja da responsabilidade desta Assembleia Municipal e é
com essa consciência tranquila que independentemente de agora ter tido conhecimento e ter
lido a carta que foi enviada, inclusive ameaças, eu não vejo por onde, porque efetivamente,
estamos a fazer e a cumprir a competência que temos e para a qual fomos eleitos neste órgão,
portanto, estamos no âmbito das competências da Assembleia Municipal estritamente. ----------------- Por isso, acho que nem sequer teria sido necessário estar a interromper a Assembleia
Municipal e não tenho pejo nenhum em votar favoravelmente este ponto como tem feito sempre
que tem sido pedido e que se justifica.” --------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Maria João Sobreiro (Coligação Por Montemor Tudo e
Sempre) que disse: “Senhor Presidente, eu vou utilizar aqui o meu direito de resposto, como a
nossa bancada foi aqui mencionada e, aproveito e faço já a intervenção como declaração de
voto, em vez de fazer declaração de voto porque não há problema nenhum em relação a isso. -
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--------- Só dizer aqui que a Líder de Bancada do Partido Socialista anda desatenta, porque se há
bancada que tem levantado a questão desta isenção destas taxas é a nossa! --------------------------------- No passado votámos contra esta questão, depois a Câmara alterou o Regulamento,
incluiu a questão da isenção/redução das taxas e, a partir daí nós começámo-nos a abster nestes
pontos e, vocês leiam as atas e não venham para aqui dizer coisas que não são verdade, porque
quem não sabe está calado, sempre a dizer o seguinte e, esta é a nossa coerência, tanto falamos
hoje, como falámos ontem, como falamos amanhã, porque nós não falamos aqui conforme a cor
que nos traz, nós temos seriedade naquilo que estamos a fazer, somos autarcas, temos
responsabilidade, o órgão da Assembleia Municipal é um órgão de fiscalização, portanto eu
posso perguntar tudo aquilo aqui que me apetecer, que tenha que ver com os pontos da Ordem
de Trabalhos, porque nós também temos responsabilidade naquilo que votamos, todos nós.
Portanto, é bom que as pessoas tenham e comecem a ter essa consciência e, portanto, se eu
entendo perguntar questões de segurança, se eu pretendo saber o que é que se passa nos
jornais, com isto, com aquilo e aqueloutro, tenho toda a legitimidade para o fazer. Eu fui eleita
pelo Povo, como todos vocês! Portanto, tenham um bocadinho de respeito pelo trabalho que os
outros estão a fazer, porque se não preparam as coisas, o problema é vosso. -------------------------------- Chegando aqui ao ponto, Senhor Presidente dizer-lhe o seguinte e o senhor também
sabe, que é: nós sempre levantámos esta questão e dissemos e propusemos à Câmara fazerem
uma alteração a este Regulamento, porque 12.000€ da taxa de utilização do Castelo, todos nós
achamos que é exorbitante, exagerada e que é uma loucura para qualquer entidade pagar, seja
ela privada como é evidente, quanto mais por exemplo, uma associação. Portanto, há seis anos
que a nossa bancada vem para aqui pedir que este Regulamento da Liquidação e Cobrança de
Taxas Municipais seja alterado, por ser um valor injusto, irrealista e, por razões económicofinanceiras sendo difícil suportar por qualquer que seja a entidade. O Executivo já teve mais que
tempo para promover esta alteração ao Regulamento, se não o fez foi por opção política, opção
essa que não concordamos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Podia ainda, o Executivo, nos termos do artigo 28.º. conceder uma isenção parcial ou
fazer uma redução, encontrando um valor pelo menos, que permitisse à Câmara fazer face às
despesas que tem com o evento. ----------------------------------------------------------------------------------------- Acresce, dizer que, em edições anteriores houveram contrapartidas por parte dessa
entidade em favor da isenção, nomeadamente em arranjos exteriores na Igreja do Castelo, sendo
uma entidade privada que não é do nosso concelho é nosso entendimento que haviam de haver
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contrapartidas e não haver a cedência gratuita do Castelo, puro e simples. ----------------------------------- Depois, outra vez esta questão de andarem aqui a fazerem pressão sobre a Câmara
Municipal, através da comunicação social, para a realização do evento, o processo das ações
judicias. Como já percebemos que existem, as dívidas que foram deixadas por esta entidade a
comerciantes locais que todos os dias nos fazem queixa disso, que já nos disseram que iam à
procura do Senhor para o Castelo e, toda a gente sabe disso. ----------------------------------------------------- Foi marcada esta sessão extraordinária propositadamente para se realizar o Festival
Forte. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A bancada da Coligação nada tem contra este Festival, não tem nada contra o conceito,
não tem nada contra o Festival em si. Tem sim contra a forma como ele está a ser feito, como foi
preparado, que não foi preparado, contra esta complicação, este enevoado de situações de
processos judiciais em que nós Município estamos agregados. --------------------------------------------------- Lembrem-se de uma coisa: qualquer associação que venha aqui pedir para ter direito a
um apoio tem de ter a sua situação contributiva regularizada e, são as nossas associações e nós
aceitamos de uma entidade que não é nada ao Concelho, que está em PER, que venha para aqui,
que faça o que quer, que não paga nada, estraga-nos o Castelo e, vamos ver depois ainda, o que
virá.

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

--------- Esta tem que ser a nossa preocupação, com o nosso património, com as nossas coisas e,
a Câmara vai ter muita despesa, de manutenção do espaço, de limpeza, do parque de campismo,
disto, daquilo, daqueloutro. Portanto, entre o deve e o haver a Câmara é que vai ficar a perder.
Isto até rimou, até foi sem querer. ---------------------------------------------------------------------------------------- Só um pequeno alerta. Eu dei-me ao trabalho de fazer as contas. Sim, porque nós
Bancada da Coligação prepara as coisas quando vem para aqui falar delas e, o valor/dia do
bilhete do festival é de 63,60€, multiplicado pelas 4000 pessoas que, está aqui nos documentos
se espera receber diariamente dá um valor de 200 mil euros. Então não dá para pagar as taxas à
Câmara? Então, onde é que ele enfia o dinheiro? Nós todos temos que pensar nisto. Depois, o
Presidente da Câmara diz que não tem dinheiro para fazer obras mas, depois, quando temos
possibilidade de obter receita também não a queremos. Isto assim não pode ser. -------------------------- Por todos esses motivos, esta Bancada vai votar contra esta isenção das taxas.-------------------- Só acabar com o seguinte e concluo e já me calo: A Câmara Municipal, o Executivo, tem
o seguinte slogan: “Valorizamos o que é nosso!” Utiliza este slogan nas suas campanhas de
publicidade, contudo neste caso em específico, é com muita pena que digo que estamos a
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desvalorizar o que é nosso, o nosso património histórico, o nosso Castelo. ------------------------------------ A bancada da Coligação tem muita pena que isso aconteça.” ------------------------------------------- Usou da palavra o PMAM que disse: Evidentemente, recordo à Assembleia, apesar desta
minha bonomia habitual, é sempre bom ser criticado pela líder de bancada do PS, relativamente
à forma como conduzo a Assembleia. Isto para dizer que, devo ter uma conduta mais ou menos
coerente comigo, pela menos pela forma como a conduzo, porque sou criticado à esquerda e à
direita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais intervenções e encontrando-se presentes 28 membros da AM,
realizou-se a votação da proposta apresentada, que foi aprovada por maioria de acordo com os
seguintes resultados obtidos na votação: ------------------------------------------------------------------------------- VOTAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fernando Jorge dos Ramos ---------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Monteiro Saltão ------------------------------------------------------------- Contra-------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge------------------------------------------- A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto-------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ana Cristina da Silva Jorge ----------------------------------------------------------- Contra-------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- Contra-------------------- Maria Celeste Santos Oliveira Pires Duarte-------------------------------------- Abstenção--------------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- Contra-------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria João Batista Sobreiro --------------------------------------------------------- Contra-------------------- Célia Margarida dos Santos Craveiro ---------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- Contra-------------------- Luís António Girão da Fonseca------------------------------------------------------ A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ Contra-------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure -------------------------------------------------------- A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- Contra-------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro ---------------------------------------------------- A Favor-----------
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--------- Vasco Gonçalo Sousa Martins------------------------------------------------------- A Favor------------------- Joaquim Neves Martinho ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- António da Silva Ferreira ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- João António Góis Girão -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- Abstenção--------------- A AM tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 13. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a isenção do pagamento de
taxa pela cedência do Auditório da Biblioteca Municipal Afonso Duarte, solicitada pela
Associação Diogo de Azambuja, no valor de 630,00€. -------------------------------------------------------------- Não havendo intervenções e encontrando-se presentes 28 membros da AM, realizou-se
a votação da proposta apresentada, que foi aprovada por unanimidade de acordo com os
seguintes resultados obtidos na votação: ------------------------------------------------------------------------------- VOTAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fernando Jorge dos Ramos -----------------------------------------------------------A Favor------------------- António Monteiro Saltão --------------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge --------------------------------------------A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto ---------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Ana Cristina da Silva Jorge ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões -----------------------------------------------------A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria Celeste Santos Oliveira Pires Duarte ---------------------------------------A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ------------------------------------------------------A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto-------------------------------------------------------A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva ----------------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria João Batista Sobreiro ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Célia Margarida dos Santos Craveiro -----------------------------------------------A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira --------------------------------------------------A Favor------------------- Luís António Girão da Fonseca -------------------------------------------------------A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo --------------------------------------------A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ------------------------------------------------------A Favor-----------
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--------- Ruben Emanuel Jorge Soure----------------------------------------------------------A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro------------------------------------------------------A Favor------------------- Vasco Gonçalo Sousa Martins --------------------------------------------------------A Favor------------------- Joaquim Neves Martinho -------------------------------------------------------------A Favor------------------- António da Silva Ferreira --------------------------------------------------------------A Favor------------------- João António Góis Girão ---------------------------------------------------------------A Favor------------------- Raul Nunes Leitão -----------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves --------------------------------------------------------A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ---------------------------------------------------------A Favor------------------- A AM tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 14. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o Projeto de Regulamento
Municipal do Apoio ao Movimento Associativo Cultural e Social de Montemor-o-Velho. --------------- O PMAM deu a palavra ao PCM que disse: “Os Serviços de Cultura fizeram uma análise
de algumas situações, são meras correções e ajustamentos no sentido de tornar mais justo o
referido Regulamento. Se os Senhores membros da Assembleia tiverem alguma dúvida está a
Dr.ª Sandra Lopes para esclarecer. ---------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Maria João Sobreiro (Coligação Por Montemor Tudo e
Sempre) que disse: “Era mesmo isso que eu vinha aqui questionar. O que é que foi alterado no
regulamento, porque não temos essa informação em si e, deixo já aqui a sugestão: Nós quando
fizemos as alterações ao Regimento da AM, trouxemos às Assembleia as diferenças, qual era o
texto anterior e o atual em já fizeram isso aqui, noutras circunstâncias, noutras situações,
portanto, acho que o deviam fazer até por uma questão de nós analisarmos melhor a situação.”
--------- O PMAM deu a palavra à Chefe de Unidade Orgânica de Cultura, Turismo, Património
Material e Imaterial, Sandra Lopes que disse: “No que diz respeito às alterações a este
Regulamento, elas não são alterações de fundo, porque o regulamento sofreu uma grande
alteração na última revisão.------------------------------------------------------------------------------------------------- Aquilo que nós alterámos aqui são, sobretudo, duas questões e são derivadas das visitas
técnicas que fazemos às associações durante o ano e que vamos acabando por ter o feedback
das associações no que diz respeito à forma como são apoiadas. Uma que tem a ver com a
anterior “Carteira de Espetáculos” que lhe passámos a chamar “Carteira Municipal de Parcerias”,
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porque tem muito mais a ver com o tecido associativo concelhio, porque há associações que não
promovem espetáculos e, portanto, sentiam-se um bocadinho desenquadradas e que gostavam
de participar nos eventos do Município e noutros eventos, mas sentiam-se um bocadinho
desenquadradas com esta terminologia. Portanto, é uma questão de terminologia, passámoslhe a chamar Carteira Municipal de Parcerias no sentido em que todas as associações que forem
apoiadas participam nestas parcerias. ----------------------------------------------------------------------------------- A outra situação tem a ver com a fórmula de cálculo no apoio em que até aqui, portanto
no regulamento que ainda se encontra em vigor, a fórmula final é o somatório das diversas áreas,
imaginemos folclore, filarmónicas, grupo coral e, depois, dividia por três e, se na avaliação
individual de cada uma destas rúbricas, se a avaliação numa delas fosse mais baixa, prejudicava
o bolo na totalidade e, portanto, a associação acabava por ficar prejudicada em termos
monetários, porque uma fórmula a uma percentagem corresponde um determinado valor, ao
dividirmos de forma equitativa prejudicamos o grosso das associações, que têm mais do que
uma secção. Isto é sobretudo para as associações que têm mais do que uma secção. ---------------------- Para além disso, há um conjunto de associações que desenvolvem atividades já com um
âmbito concelhio e até regional que não tinham enquadramento neste regulamento e, portanto,
havia muita dificuldade em procedermos ao apoio da sua atividade porque não era específico e,
portanto, não tinha enquadramento e tivemos de o fazer.” -------------------------------------------------------- Não havendo mais intervenções e encontrando-se presentes 28 membros da AM,
realizou-se a votação da proposta apresentada, que foi aprovada por unanimidade de acordo
com os seguintes resultados obtidos na votação: --------------------------------------------------------------------- VOTAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fernando Jorge dos Ramos -----------------------------------------------------------A Favor------------------- António Monteiro Saltão --------------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge --------------------------------------------A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto ---------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Ana Cristina da Silva Jorge ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões -----------------------------------------------------A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria Celeste Santos Oliveira Pires Duarte ---------------------------------------A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ------------------------------------------------------A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto-------------------------------------------------------A Favor-----------
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--------- Tiago Dinis Santos Silva ----------------------------------------------------------------A Favor------------------- Maria João Batista Sobreiro ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Célia Margarida dos Santos Craveiro -----------------------------------------------A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira --------------------------------------------------A Favor------------------- Luís António Girão da Fonseca------------------------------------------------ -------A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo --------------------------------------------A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ------------------------------------------------------A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure----------------------------------------------------------A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ------------------------------------------------------------A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão ----------------------------------------------------------A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro------------------------------------------------------A Favor------------------- Vasco Gonçalo Sousa Martins --------------------------------------------------------A Favor------------------- Joaquim Neves Martinho -------------------------------------------------------------A Favor------------------- António da Silva Ferreira --------------------------------------------------------------A Favor------------------- João António Góis Girão ---------------------------------------------------------------A Favor------------------- Raul Nunes Leitão -----------------------------------------------------------------------A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves --------------------------------------------------------A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ---------------------------------------------------------A Favor------------------- A AM tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 15. Tomada de conhecimento, sob proposta do Executivo Municipal, da
autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia Municipal para
Isenções e/ou reduções de taxas – Listagem de Isenções e/ou reduções de taxas concedidas
entre 01/06/2019 e 31/07/2019. ----------------------------------------------------------------------------------------- A AM tomou conhecimento da autorização genérica para dispensa de autorização prévia
da Assembleia Municipal para Isenções e/ou reduções de taxas – Listagem de Isenções e/ou
reduções de taxas concedidas entre 01/06/2019 e 31/07/2019. -------------------------------------------------- Usou da palavra o PMAM que disse: “Antes de terminar a Assembleia, pedir desculpa
mais uma vez, àqueles a quem interrompi as férias para virem aqui, que continuem num bom
período de férias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Felicitar, é sempre bom ter numa Assembleia Municipal duas candidatas e um candidato
a deputados às próximas Eleições para a Assembleia da República, sendo a Assembleia Municipal
do Distrito de Coimbra que tem mais candidatos a deputados. Portanto, desejar-lhes sorte na
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campanha que se vai iniciar, sendo certo que toda a gente sabe como é que irei votar. ------------------- Por último, sendo uma Assembleia extraordinária, julgo que nenhum dos membros da
Assembleia Municipal, se oporá a que em nome de nós todos, considere e envie uma nota de
solidariedade ao Eng.º Alcides Fonseca, proprietário da Soltotal, pelo que lhe aconteceu
recentemente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente, antes de encerrar a sessão, solicito a aprovação das deliberações em
minuta, para que possam ter efeito imediato. ------------------------------------------------------------------------- As deliberações foram aprovadas em minuta. -------------------------------------------------------------- Está encerrada a sessão da Assembleia Municipal.” ----------------------------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,

Fernando Jorge dos Ramos
O PRIMEIRO SECRETÁRIO

Joaquim António Graça Rainho
O SEGUNDO SECRETÁRIO,

Célia Margarida dos Santos Craveiro.

