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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO
Sessão ordinária de 2020, setembro, 29
--------- Aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2020, no Salão Nobre dos Paços do Município
e, através de videoconferência pela plataforma Webex, reuniu em sessão ordinária a Assembleia
Municipal de Montemor-o-Velho, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------- 1. Período de Antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------- i. Tomada de Posse de Tiago Dinis Santos Silva. ----------------------------------------------------------- ii. Eleição do Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal. ------------------------------- 2. Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara, nos termos da
alínea c), nº 2, do art.º 25º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. ---------------- 3. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o procedimento de expropriação por
utilidade pública para ampliação do Parque Logístico e Industrial de Arazede, com caráter de
urgência e autorização de posse administrativa.--------------------------------------------------------------------- 4. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o contrato de delegação de
competências da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho no diretor do Agrupamento de
Escolas de Montemor-o-Velho. ------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o Aditamento ao Protocolo de
Fornecimento de Refeições Escolares a crianças da Educação Pré-Escolar/alunos do 1º ciclo do
Ensino Básico – ano letivo 2019/2020. ---------------------------------------------------------------------------------- 6. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o reconhecimento de interesse
municipal - Projeto "Recuperação do Pórtico do Solar dos Pinas" – candidatura PDR2020. ------------- 7. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a alteração ao Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação de Montemor-o-Velho. ------------------------------------------------- 8. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a redução de 50% de taxas
municipais ao abrigo das disposições previstas no artigo 61º do Regulamento Municipal de
Edificação e Urbanização (RMEU), no âmbito do processo de legalização de obras de “alteração
e ampliação de armazém agrícola e implantação de dois contentores”, apresentado por Vitor
Manuel Fernandes Moreno, para a Rua da Carreira, Freguesia de Ereira - Processo n.º
01/2016/13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal a assunção de compromisso
plurianual para o Fornecimento de energia elétrica de instalações em Baixa Tensão Normal
(BTN) para os anos de 2021/2022 ao abrigo do Acordo-Quadro de Eletricidade da Central de
Compras da Região de Coimbra – Lote 1. ------------------------------------------------------------------------------ 10. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal a assunção de compromisso
plurianual para o Fornecimento de energia elétrica de instalações em Baixa Tensão Normal –
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Iluminação Pública (BTN-IP) para os anos de 2021/2022 ao abrigo do Acordo-Quadro de
Eletricidade da Central de Compras da Região de Coimbra – Lote 1. ------------------------------------------- 11. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal a assunção de compromisso
plurianual para o Fornecimento de energia elétrica de instalações em Baixa Tensão Especial
(BTE) para os anos de 2021/2022 ao abrigo do Acordo-Quadro de Eletricidade da Central de
Compras da Região de Coimbra – Lote 2. ------------------------------------------------------------------------------ 12. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal a assunção de compromisso
plurianual para o Fornecimento de energia elétrica de instalações em Média Tensão (MT) para
os anos de 2021/2022 ao abrigo do Acordo-Quadro de Eletricidade da Central de Compras da
Região de Coimbra – Lote 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Tomada de conhecimento, sob proposta do Executivo Municipal, da cedência à
ABMG- Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A., ao abrigo do regime de cedência de
interesse público, de vários trabalhadores vinculados ao Município de Montemor-o-Velho por
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. ---------------------------------------- 14. Tomada de conhecimento, sob proposta do Executivo Municipal da Informação
semestral do Auditor Externo sobre a situação económica e financeira do Município. ------------------- 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
01/06/2020 e 31/08/2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. Tomada de conhecimento, sob proposta do Executivo Municipal, da autorização
genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia Municipal para Compromissos
Plurianuais – Listagem de compromissos plurianuais assumidos entre 01/06/2020 e
31/08/2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ADITAMENTO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a proposta de não-aceitação da
transferência do exercício de competências no domínio da saúde para o ano de 2021 - Lei nº
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 DecretoLei nº 23/2019 de 30 de janeiro, despacho nº 6541-B/2019 de 19 de julho e Decreto-Lei nº
56/2020, de 12 de agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Procedeu-se à verificação da existência de quórum, registando-se as seguintes
presenças: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mesa: Fernando Jorge dos Ramos, José António Pecegueiro Ferreira Serrano e Joaquim António
Graça Rainho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Membros: António Monteiro Saltão, Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge, Telma Margarida
Neves Simões, António Augusto Santos Torres, Nuno Filipe de Jesus Cardoso, Francisco José
Couceiro Nobre, Fernando Pereira Nunes Curto, Marcelo Gustavo da Silva Ferreira, Luís António
Girão Fonseca, Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo, Rui Jorge Félix de Almeida, Bruno Miguel
Nunes Ferrão, Tiago Dinis Santos Silva, Ruben Emanuel Jorge Soure, Elisa Maria Sá Pinto, em
substituição de Camilo Jorge Gomes Coutinho Lourenço, Renato Moço Nogueira Ribeiro, em
substituição de Ana Cristina da Silva Jorge, Álvaro António Mota Cavaleiro, em substituição de
Maria João Batista Sobreiro, Maria da Graça Valente dos Reis em substituição de Tânia Sofia de
Jesus Monteiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidentes de Junta: Arazede, Carapinheira, Ereira, Liceia, Meãs, Pereira, Santo Varão,
Tentúgal, União das Freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca, União de Freguesias
de Montemor-o-Velho e Gatões e Secretária da JF Seixo. -------------------------------------------------Executivo: Emílio Augusto Ferreira Torrão, Carlos Manuel da Silva Rodrigues, José Jacírio Teixeira
Veríssimo, Aurélio Manuel Mendes Soveral da Rocha e Alexandre Miguel Marques Pimentel Leal.
--------- O PMAM, Fernando Jorge dos Ramos, deu início à sessão quando eram 15h15m, saudou
os presentes e disse: “Temos quórum, vamos dar início à nossa reunião ordinária de hoje da
Assembleia Municipal de Montemor-o-Velho. ------------------------------------------------------------------------- Hoje, como certamente compreenderão, e antecedendo mesmo “O período antes da
ordem do dia”, permitam-me que ceda a palavra a quem, não a tendo pedido, merece que todos
o escutemos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Carlos Lucas, esta simples, mas sobretudo sentida forma, que, enquanto Presidente da
Assembleia Municipal, entendi começar esta reunião é, no mínimo, uma demonstração pública,
no local próprio, do que julguei adequado fazer para assinalar a tua ausência definitiva a estas
reuniões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Assim, convido-vos, durante um minuto, de pé, a escutar o silêncio da intervenção do
nosso 1º Secretário, Carlos Lucas Correia: ------------------------------------------------------------------------------ (Um minuto de silêncio) ------------------------------------------------------------------------------------------ Platão terá dito: “Os homens distinguem-se facilmente pelo seu modo de falar”. ---------------- Nem sempre nos damos conta de como nos tornamos prisioneiros das palavras que
proferimos. As palavras, por serem a expressão do nosso pensamento ou por traduzirem ideias
e sentimentos, podem ser tanto positivas quanto negativas. ---------------------------------------------
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--------- Será que esta dualidade com que permanentemente nos debatemos nos permite
reconhecer o valor do silêncio nos dias de hoje, onde toda a gente parece mais preocupada em
se fazer ouvir, do que em ouvir alguém? -------------------------------------------------------------------------------- Não é só a dualidade voz e silêncio, é também vida e morte, sim e não, alegria e tristeza,
saúde e doença, calor e frio, paz e guerra, bem e mal, verdade e mentira, dia e noite, luz e
trevas... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E poderia continuar por mais uns minutos, sendo certo que quando terminasse de
enunciar a lista das relações duais que considerasse relevantes, todos iriam acrescentar algumas
mais. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voltando à questão inicial, --------------------------------------------------------------------------------------- Dulce Basílio, escreveu --------------------------------------------------------------------------------------------- “O Lucas, o Carlitos, bom Marido, bom Pai, bom coração para toda a Família e Amigos.
--------- Era, em momentos descontraídos (...), com amigos à volta de uma mesa, que mostrava
sua verdadeira essência, contando as suas histórias e anedotas, de forma única, que animavam
os presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Lucas Correia, como Montemorense, desde a sua juventude, aliou-se com
empenho e dedicação à Associação Fernão Mendes Pinto, Associação Filarmónica 25 de
Setembro, Atlético Clube Montemorense, Bombeiros Voluntários, CITEC, Junta de Freguesia,
Câmara Municipal e Assembleia Municipal.” --------------------------------------------------------------------------- Depois desta síntese perfeita, o que pode ser dito acerca do cidadão Carlos Lucas
Correia? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Creio que mais nada, pelo que me resta apenas acrescentar algumas curiosidades
pessoais que quero tornar públicas. Começando pelo fim: --------------------------------------------------------- Porque vos estou a falar agora, abusando da minha qualidade de estar Presidente desta
Assembleia? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O convite foi-me inicialmente feito em 2013 pelo então candidato a Presidente da
Câmara Emílio Torrão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em boa verdade, todos queriam que eu aceitasse, incluindo os dirigentes máximos do PS,
desde o Presidente da Distrital, que mo disse pessoalmente, até ao próprio Secretário-Geral, via
SMS que me fez chegar, talvez por contacto prévio de algum dos referidos anteriormente, uma
vez que a minha resposta ao convite foi qualquer coisa como “tenho que falar primeiro com a
minha mulher...” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não sendo totalmente mentira, não era verdade. -------------------------------------------------
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--------- Eu só aceitei depois de conversar com o Lucas, a quem disse claramente: “Só aceito se
vieres comigo...”. Logo, estou aqui neste lugar porque o Lucas disse sim, e não talvez como eu
anteriormente tinha dito... -------------------------------------------------------------------------------------------------- Na eleição da Mesa da Assembleia, o Lucas só podia ser o 1º Secretário a quem, após a
nossa eleição, deleguei todos os poderes no primeiro despacho que lavrei. ----------------------------------- Há muito tempo que o Lucas era o meu “braço direito”. ------------------------------------------------- Conhecemo-nos na década de 80 do século passado, quando ele, profissionalmente,
visitava as ordenhas de Arazede, e não só, estando, também, Presidente da Junta de Freguesia
de Montemor-o-Velho. O Carlos Lucas, juntamente com outros militantes do PS concelhio que
haveriam de ser mais tarde conhecidos como “velha guarda”, fizeram-me o 1º Presidente da
CPC. Eles, tal como eu, entendíamos que deveríamos ter não “uma palavra”, mas “a palavra” na
escolha dos candidatos locais aos Órgãos Autárquicos. ------------------------------------------------------------ Fomos desautorizados. ------------------------------------------------------------------------------------------- Naturalmente que me demiti do cargo para que havia sido eleito no que fui secundado
pelo Lucas e por todos os militantes que tinham integrado a nossa lista da CPC. Resultado: O PS
perdeu as eleições pela primeira vez no Concelho de Montemor-o-Velho e eu afastei-me da vida
do PS local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quatro anos volvidos, o PS regressa ao poder com José Manuel Antunes como Presidente
de Câmara, com o Lucas, com o Mário Tarrafa e comigo como Vereadores. Se me tinha afastado,
porque regressei? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A maioria das pessoas não sabe, mas eu fui o último a entrar na lista. ------------------------------ Quem foi convidado inicialmente para fazer parte da lista foi o Manuel Portelinha que
não aceitou o convite. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Já tinha dito sim ao PPD/PSD. ----------------------------------------------------------------------------------- É necessário recordar que estávamos em pleno período do que se convencionou chamar
“Cavaquismo”, com o Dr. Fernando Nogueira a fazer permanentes incursões pelo Concelho e o
Manuel Portelinha estava convencidíssimo que o PPD/PSD ganharia as eleições. --------------------------- Foi o Lucas que veio ter comigo e me convenceu a fazer parte da lista. Não só abdicando
do segundo lugar da lista a meu favor, como, fazendo uso da sua habitual bonomia, me disse:
“Só o criador pode vencer a criatura...” --------------------------------------------------------------------------------- A analogia era clara. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Tendo sido eu o principal responsável pelo facto de ter convidado o Manuel Portelinha
para ser o candidato a Presidente da Junta que, pela primeira vez, numa lista do PS, venceu as
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eleições na Freguesia de Arazede, se eu ficasse agora de fora da lista do PS, a interpretação seria
óbvia: O Fernando Ramos continuava a apoiar o Portelinha... ---------------------------------------------------- Era e foi sempre assim o Lucas:---------------------------------------------------------------------------------- Os interesses gerais à frente dos benefícios pessoais. ---------------------------------------------------- Mas a minha relação com o Lucas foi muito para além da política. Não querendo abusar
da vossa paciência, permitam-me trazer à liça o famoso Torneio de King anual da “AMAAcademia Musical Arazedense”. ------------------------------------------------------------------------------------------ Quando o Lucas soube do mesmo, logo me disse: “É pá, como eu gosto de jogar King.
Apesar de já não jogar há uns anos, para o ano inscreve-me”. Assim fiz. No primeiro ano em que
o Lucas participou, talvez destreinado, já que estava habituado a jogar na “modalidade
sintético”, acabou por ser o que perdeu mais pontos. --------------------------------------------------------------- No final do Torneio, quando chegou a casa com o prémio respetivo, naturalmente que a
Dulce lhe perguntou que prémio era aquele... O Lucas, com a sua “forma única de contar
estórias” logo respondeu: “Sabes lá na AMA quando alguém ganha o Torneio recebe o prémio
com um nome de um compositor musical. Este ano fui eu o “Paganini”...”. ----------------------------------- Claro que me telefonou a contar o sucedido, não fosse eu algum dia dizer qual o
simbolismo do prémio que ele tinha em casa... (Faço-o agora, porque me parece que ele ia gostar
que o soubessem, apesar de que se fosse ele a contar a estória, vocês ficariam deliciados...). ----------- Finalmente, e porque a intervenção inicial de hoje do nosso 1º Secretário Carlos Lucas
Correia seria suficiente para expressar muito melhor do que possa eu dizer ou escrever aquilo
que sinto, permitam-me que termine com as palavras de Fernando Pessoa: --------------------------------- “Existe no silêncio tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma na mais
perfeita resposta”.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- (A Assembleia Municipal aplaudiu a intervenção). --------------------------------------------------------- PMAM retomou o uso da palavra e disse “Naturalmente que as palmas serão para o
nosso querido amigo Carlos Lucas, esteja ele onde estiver.”------------------------------------------------------- Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------- Usou da palavra o PMAM que disse: “Algumas recomendações: agradeço que quem está
por videoconferência, durante o período em que não está a falar, tenha o microfone desligado;
para pedir a palavra para falar, escreva no “bate-papo” e ela ser-lhe-á dada e, nas questões das
votações, também como sabem, ela será contabilizada de “braço no ar” como faremos aqui na
sala, sendo certo que se tiverem a câmara desligada, nós não podemos contabilizar. Portanto,
no momento das votações, agradeço que tenham a câmara ligada. -------------------------------------
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--------- Depois, ainda, aqui na sala, todos leram as recomendações do nosso Delegado de Saúde
que vos voltei a enviar. Nós tivemos que reduzir o número de pessoas em sala, tal como constava
na informação que vos foi remetida, daí que, se porventura, houver passagem de microfone de
um membro para outro, não se esqueçam que todos têm álcool gel, para a desinfeção. ------------------ Também, eu sei que é difícil estarmos aqui permanentemente sentados mas, não é
adequado fazer circulação e, ter a reunião com a duração de 150 minutos. Pedia-vos que
evitassem circular sendo que, na votação ou na entrega de documentos, como sabem, não se
deslocam à mesa, a nossa colaboradora, a Senhora D. Elisa Cruz, fará o favor de, nos momentos
adequados, ir buscar tudo o que entendam para ser entregue à mesa.----------------------------------------- Julgo que não me esqueci de nenhuma recomendação.-------------------------------------------------- Ainda uma outra questão, que também vos forneci por antecipação, um pedido de
aditamento à Ordem de Trabalhos, do ponto 17. - Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal,
a proposta de não-aceitação da transferência do exercício de competências no domínio da saúde
para o ano de 2021 - Lei nº 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 Decreto-Lei nº 23/2019 de 30 de janeiro, despacho nº 6541-B/2019 de 19 de
julho e Decreto-Lei nº 56/2020, de 12 de agosto. --------------------------------------------------------------------- Como não recebi nenhuma oposição de nenhum líder de bancada, nem de nenhum
membro, considero que este vai ser o nosso décimo sétimo ponto da Ordem de Trabalhos. ------------- Nessa perspetiva vamos agora com a Ordem de Trabalhos, definida e aprovada, entrar
na mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i. Tomada de Posse de Tiago Dinis Santos Silva. ----------------------------------------------------------- Relativamente ao primeiro subponto do período de antes da ordem do dia, nós temos a
tomada de posse, como membro efetivo de Tiago Dinis Santos Silva. Como repararam, os mais
atentos, efetivamente não era o Tiago que se seguia na lista de precedências do PS, era a Sara
Cristina Cruz Gomes que, nos fez chegar o seguinte pedido de renúncia: “Ao abrigo do n.º 1 e do
n.º 2 do artigo 76.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro na sua atual redação, informo que
pretendo renunciar ao mandato para o qual fui eleita no dia 01 de outubro de 2017.” -------------------- Nessa perspetiva, entra como membro efetivo o Tiago Silva. ------------------------------------------- Tomou posse como membro efetivo da Assembleia Municipal de Montemor-o-Velho,
Tiago Dinis Santos Silva.----------------------------------------------------------------------------------------------------- ii. Eleição do Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal. ------------------------------- Relativamente ao segundo subponto da Ordem do Dia que é a eleição do Primeiro
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Secretário da Assembleia Municipal. Todos têm o voto, eu pedia o favor de votarem e iremos já
de seguida recolher o mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo intervenções e encontrando-se presentes 30 membros da AM, realizou-se
por escrutínio secreto, nos termos do n.º 3, do artigo 55.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na
sua atual redação, a votação da Proposta da Bancada do PS para Primeiro Secretário da Mesa
da Assembleia Municipal – José António Pecegueiro Ferreira Serrano. ----------------------------------------- A proposta foi aprovada por maioria com o seguinte resultado: 27 (vinte e sete) votos a
favor e 3 (três) votos em branco. ------------------------------------------------------------------------------------------ Retomou a palavra o PMAM que disse: “Continuamos a nossa assembleia e coloco à
aprovação, as seguintes atas: ---------------------------------------------------------------------------------------------- - Ata n.º 02/2020 referente à sessão ordinária da Assembleia Municipal de 29 de junho
de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo nenhuma alteração, a ata da sessão ordinária de 29 de junho de 2020 foi
aprovada por unanimidade de acordo com o estipulado no n.º 3 do artigo 34.º do Código do
Procedimento Administrativo que refere: “Não participam na aprovação das atas os membros
que não tenham estado presentes na reunião a que elas respeitam”. ------------------------------------------ - Ata n.º 03/2020 referente à sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 29 de
julho de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Não havendo nenhuma alteração, a ata da sessão extraordinária de 29 de julho de 2020
foi aprovada por unanimidade de acordo com o estipulado no n.º 3 do artigo 34.º do Código do
Procedimento Administrativo que refere: “Não participam na aprovação das atas os membros
que não tenham estado presentes na reunião a que elas respeitam”. ------------------------------------------ Temos também a listagem da correspondência recebida e expedida e para além dos
documentos que dela constam, deu entrada uma carta de um munícipe que queria estar
presente na Assembleia e pediu que lesse a carta na reunião. Nós não costumamos ter esse
procedimento mas eu distribui a carta a todos os membros e, portanto, julgo que todos têm
conhecimento daquilo que o Sr. João Ramalhão queria dizer. ----------------------------------------------------- Usando a nossa habitual sequência da reunião, eu pedia à nossa colaboradora Elisa Cruz
para recolher os documentos que os membros da Assembleia tiverem para entregar à mesa
neste ponto da Ordem de Trabalhos nomeadamente, moções, requerimentos, recomendações.
--------- Os trabalhos foram suspensos durante 2 minutos. ------------------------------------------------------- Os trabalhos foram retomados. -------------------------------------------------------------------------------- Retomou a palavra o PMAM que disse: “Vamos retomar os nossos trabalhos, dou a
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palavra ao Primeiro Secretário da AM.----------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o membro José António Serrano (PS) que disse: “Em primeiro lugar, os
meus agradecimentos pela confiança que depositaram em mim. Atendendo que é uma
assembleia municipal a poucos dias após o falecimento do nosso querido amigo, Eng.º Carlos
Lucas Correia e, meu particularmente grande amigo, eu não me sentiria bem se neste momento
e neste local não dissesse algo sobre aquilo que sinto sobre a pessoa e sobre o cidadão.
Começaria por dizer que, para mim, é extremamente difícil ocupar o local deixado pelo meu
grande amigo, Eng.º Carlos Lucas Correia, tendo em conta as circunstâncias em que tal está a
ocorrer. Assim sendo, gostaria, se me permitirem, deixar aqui expresso, perante esta Assembleia
Municipal, o meu testemunho sobre aquilo que penso deste homem e político que muito deu
durante a sua vida, muitas vezes com prejuízo da sua vida familiar, em prol do desenvolvimento
do nosso Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Falar do Eng.º Carlos Lucas Correia, é falar nos momentos que passei na sua companhia
e, neste quadro testemunhal, das suas virtudes, qualidades e capacidades, que ao longo da sua
vida lhe foram granjeando a admiração de todos os que com ele se relacionaram. ------------------------- Sempre reconheci no Eng.º Carlos Lucas a sua habitual boa disposição e o humor que
cultivava e muito facilitava o trato e o relacionamento, permitindo-lhe abrir-se numa relação
naturalmente fácil. Era efetivamente muito agradável poder desfrutar da sua companhia em
ocasiões de amena e desprendida cavaqueira ouvindo as suas sempre interessantes histórias. A
sua inteligência e as suas convicções faziam-no ser ouvido e ser capaz de saber ouvir, qualidades
que muito o engrandeciam, sem que se considerasse, no entanto, dono de qualquer verdade. --------- Recordar o Eng.º Carlos Lucas Correia será sempre uma oportunidade para reconhecer
o grande valor humano que possuía e, de alguma forma manter viva a sua amiga e inesquecível
presença. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ É, justamente por isto e, por tudo aquilo que deu com a sua dedicação à causa pública
e associativa, não só como Presidente da Junta de Freguesia de Montemor, Vereador Municipal,
membro da Assembleia, Primeiro Secretário da Assembleia mas, também como dirigente de
várias associações desta Vila nomeadamente o Atlético Clube Montemorense, CITEC, Associação
Fernão Mendes Pinto, Associação de Bombeiros Voluntários e Centro Equestre de Montemor
que, julgo ser dever deste Município prestar-lhe o justo e devido reconhecimento público.” ------------ Usou da palavra o PMAM que disse: “Se algum dos membros que está em
videoconferência, tiver alguma moção para apresentar, solicito que se inscrevam para intervir.
--------- Eu solicito ao Senhor 2.º Secretário, Joaquim Rainho que leia a sua moção.” --------------
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--------- Moção apresentada pelo 2.º Secretário, Joaquim Rainho (PS) – Moção de Congratulação
de aniversário a diversas associações do concelho, conforme documento anexo à presente ata,
sob o número 01, e que foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ Moção apresentada pelo membro Lídia Pagaimo (Coligação Por Montemor Tudo e
Sempre) – Moção de Aniversário, conforme documento anexo à presente ata, sob o número 02,
e que foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ Voto de Pesar pelo falecimento de Eng.º Carlos Lucas Correia, Primeiro Secretário da
Mesa da Assembleia Municipal de Montemor-o-Velho, apresentado pelo membro Lídia Pagaimo
(Coligação Por Montemor Tudo e Sempre), conforme documento anexo à presente ata, sob o
número 03, e que foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- Requerimento apresentado pelo membro Nuno Cardoso (CDU) – Ata da reunião do
Conselho Municipal de Segurança relativa ao 2.º trimestre da pandemia, conforme documento
anexo à presente ata, sob o número 04, e que foi remetido à Câmara Municipal para
procedimento conforme. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Requerimento apresentado pelo membro Nuno Cardoso (CDU) – Requalificação do
Largo do Cruzeiro na Vila de Montemor-o-Velho – medidas provisórias e/ou técnicas de
salvaguarda indispensáveis e adequadas que permitam defender o bem imóvel do risco de
destruição, perda, extravio ou deterioração, conforme documento anexo à presente ata, sob o
número 05, e que foi remetido à Câmara Municipal para procedimento conforme. ------------------------ Pediu a palavra o membro Albertina Jorge (PS) que disse: “Quero endereçar os meus
parabéns e votos de bom trabalho ao Primeiro Secretário recém-eleito, bem como ao membro
da Assembleia que acabou de tomar posse como membro efetivo deste órgão. Faço votos de
bom trabalho e muitas felicidades neste órgão até ao fim deste mandato. ------------------------------------ Tenho duas intervenções de caráter completamente distinto e, se calhar, até vai ser
difícil passar de uma para a outra. ---------------------------------------------------------------------------------------- A primeira é que, enquanto líder de bancada do Partido Socialista e sem moções e, sem
nada escrito mas, com muita emoção, eu não podia efetivamente deixar de falar do Carlos Lucas
Correia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Utilizando a expressão do Senhor Presidente da Assembleia, também já devo ser da
“velha guarda”. Entrei nas lides políticas na mesma altura que o nosso Presidente da Assembleia,
enquanto Vereador e o Carlos Lucas também lá estava e, eu tive a honra de fazer parte da lista
à Vereação que eles integravam e que era encabeçada pelo Dr. José Manuel Antunes portanto,
estávamos no início dos anos 90, quando começamos com a campanha eleitoral que, por acaso
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nesse ano, começamos antecipadamente dentro do Partido Socialista e, foi aí que eu conheci o
Carlos Lucas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ao longo deste tempo fui convivendo com ele e, há uma coisa que acho que todos já
reconheceram e eu, relembro… relembro muito bem quando ele tinha o pelouro das obras, a
preocupação que ele tinha de conseguir atender todos os munícipes, de resolver todos os
problemas dos munícipes e, às vezes, quase a angustia que ele tinha quando a Lei colocava
entraves. Ele ficava angustiado porque gostava de resolver os problemas todos. Nunca o vi
fechar a porta do gabinete a ninguém. Falava com todos. Tentava resolver o problema de todos
e, como já foi dito também, sempre com um humor que, quem o conhecia de perto, lhe era
peculiar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se me permitem, eu gosto de recordar uma situação que, contada por mim não tem
graça nenhuma, mas que ele contava muitas vezes e toda a gente se ria. Quando, numa das lides
políticas, fomos a um congresso a Lisboa e, uns camaradas iam no comboio e eu, o Carlos Lucas
e mais um ou dois camaradas que estávamos para ir de carro e, era exatamente no carro do
Carlos Lucas que, na altura era um Alfa Romeu. Depois à última da hora e no próprio dia, já não
sei porquê, fui só eu e o Lucas mas, o caricato é que quando perguntavam como é que íamos o
Carlos Lucas dizia: “nós também vamos de alfa” e um camarada que foi de Alfa disse que correu
o Alfa todo à nossa procura e ele a rir, nunca se desmanchou que o Alfa era o carro dele. Contado
por mim não tem piada mas, a verdade é que se o ouvissem contar este episódio, que era uma
coisa que ele às vezes contava, de facto, tinha este sentido de humor. E um sentido,
essencialmente, de causa pública e de serviço ao Partido. O Carlos Lucas não precisava de ter
sido candidato à Junta, depois de ter sido Vereador mas, numa altura em que o Partido achou
que precisava dele, o Carlos Lucas teve esta humildade de dizer: “Eu estou aqui!” Sabendo até
que poderia não ter hipótese nenhuma de ganhar mas, o Partido precisava dele e, é por isso que
enquanto líder desta bancada, para além do Homem, nós também temos o Socialista. Nós
tínhamos alguém que falava do socialismo e até falava da guerra colonial e parecia quase que
não tinha passado por ele. Tinha este dom. Ele era verdadeiramente um socialista. Ele dedicou
a sua vida ao Partido e viveu o Partido de forma intensa e o seu Concelho, porque ele queria
resolver os problemas do Concelho, ajudar o seu Concelho a progredir, a desenvolver-se e,
achou que a melhor maneira era fazê-lo dentro do Partido Socialista, portanto, era um grande
socialista, mas, era um grande socialista para o Concelho. Não foi para se enriquecer ou
engrandecer fosse de que maneira fosse, à custa do poder, do Partido ou de conhecimentos.
Não! Ele trabalhava! Eu não podia deixar de o referir aqui e, de também, em nome da bancada
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do Partido Socialista, que eu aqui represento, por isso é que estou a falar, enquanto líder, de
prestar a minha sentida homenagem ao nosso Primeiro Secretário (para mim ainda é Primeiro
Secretário) desta Assembleia Municipal, Carlos Lucas Correia. Eu não conseguia deixar de falar
disto hoje apesar de, muitos outros antes de mim, já o terem feiro mas, sentia-me nesta
obrigação moral. Foram quase 30 anos de convivência e de ver o Carlos Lucas a trabalhar neste
Concelho e para o Concelho e, também, para o Partido Socialista que eu aqui represento. --------------- Até sempre, Carlos! ------------------------------------------------------------------------------------------------ Passando a outro ponto que nada tem a ver. De facto, é difícil. Uma pessoa emocionase. Eu já há pouco me emocionei no período de antes da ordem do dia. -------------------------------------- A vida continua … continuou e, nós tivemos em setembro, uma vez mais, apesar dos
tempos atípicos e difíceis, a comemoração do Dia do Município. Nós tivemos o nosso feriado
municipal, nós tivemos a feira, nós tivemos a atribuição das bolsas de excelência, tivemos a
sessão solene e, ainda tivemos pelo menos um espetáculo em “Drive In”. Eu acho que temos
que realçar que a Câmara Municipal e, nomeadamente o Senhor Presidente que a representa
está de parabéns porque conseguiu dignificar e, conseguiu celebrar de maneira digna, é até
quase tocante porque o facto de ser diferente mas, ao mesmo tempo acho que foi tão nobre,
por exemplo no dia da sessão solene, nós ali fora na praça, abertos a toda a comunidade que,
não podia estar mas esteve, porque esteve através das novas tecnologias. Quem quis, pôde
acompanhar as bolsas de excelência. As bolsas de excelência são referência porque, como
alguém disse, serão o nosso futuro, porque são alunos de excelência, são alunos que deram
provas que são capazes e, é bom que a Câmara o reconheça para que eles também, um dia mais
tarde e, se possível, ficarem aqui e trabalharem para o nosso concelho e, não se esquecerem
que são de Montemor e que devem também, prestar algum tributo, algum trabalho, alguns dos
seus conhecimentos a Montemor-o-Velho. Portanto, nós tivemos, na minha ótica e eu acredito
que, na ótica de quem teve conhecimento, umas boas “festas” municipais, porque, foi
completamente atípico mas a feira fez-se e as pessoas vieram cá e, não houve mais contágios
por causa disso. As medidas de segurança foram acauteladas, as normas da Direção Geral de
Saúde foram todas cumpridas e, as pessoas tiveram oportunidade de vir à Vila, de vir à feira dos
farrapos, de vir às cebolas, de não se quebrar uma tradição, eu não sei se é de séculos mas, é de
muitos anos. Eu não vivia no Concelho quando era pequena mas, o meu pai que era das Meãs,
vinha cá sempre às cebolas portanto, lembro-me sempre da feira, eu já tenho mais de meio
século. Acho que conseguimos e, volto a dar os parabéns ao senhor Presidente da Câmara, à sua
equipa e aos trabalhadores da Câmara, que de forma tão digna conseguiram fazer todas as
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atividades que foram feitas no dia do Município, inclusive o Drive in que possibilitou um
espetáculo de forma segura e, até um aliviar um bocadinho do medo, destas notícias que
deprimem e, o facto de haver alguma coisa para além disto, também é sempre uma mais-valia,
até para a saúde mental, para além de todo o resto. ---------------------------------------------------------------- Senhor Presidente, muito obrigada, bem-haja e parabéns por esta iniciativa e pela
maneira como ela correu.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Marcelo Ferreira (Coligação Por Montemor Tudo e Sempre)
que disse: “Quero começar por lembrar que a pré-campanha eleitoral já começou no nosso
Concelho. Só assim se justifica a novela rosa da Ponte do Paço para ver quem é o primeiro a ficar
bem nas fotos a anunciar a abertura. Não se compreende como é que duas Câmara que até são
do mesmo partido não conversam e se entendem para anunciar a abertura da obra, para não
assistirmos ao ridículo da Câmara de Montemor se estar a rebaixar a pedir desculpas à Câmara
de Coimbra, uma obra que foi paga em partes iguais pelos dois Municípios. O senhor Presidente
da Câmara Municipal de Coimbra também não pediu desculpas na altura das cheias pelos danos
causados ao Município de Montemor devido à ideia iluminada de mudar as areias de um lado
para o outro, contribuindo com essa obra também para essas cheias.------------------------------------------ A Ponte do Paço, reconhecemos que era uma necessidade e estava em falta há muitos
anos e foi finalmente concretizada mas, mais uma vez uma obra feita sem pensar no futuro. No
Concelho de Coimbra, a reta foi asfaltada até à via rápida mas, deviam pensar nas cheias e subir
a quota da estrada para não ficar cortada quando o Paúl estiver inundado. ---------------------------------- No Concelho de Montemor deviam ter aproveitado a concessão da Ponte e arranjar
cerca de 300 metros de estrada em mau estado até à Rotunda de Pereira. A estrada em algumas
zonas está a ficar toda partida, já com grandes rachas e com um movimento cada vez maior de
camiões pesados devido ao terminal de Alfarelos, não vai aguentar muito tempo sem ser
reparada, com prejuízo para os utentes. Inclusive, no Concelho de Montemor, nem as ervas e
silvas foram cortadas junto aos raids ou as valetas limpas mas, talvez quando houver a grande
festa de inauguração, esteja tudo limpo para ficar bem nas fotografias. --------------------------------------- Esteve a decorrer há poucos dias a discussão do documento: Visão Estratégica para o
Plano de Recuperação Económica de Portugal 2030, onde nove Municípios da zona centro,
durante o período de consulta pública apresentaram várias propostas de obras fundamentais
para o desenvolvimento dos seus territórios e querem que sejam concretizadas, Montemor,
como sempre, não apresentou propostas nesse sentido. ----------------------------------------------------------- Montemor devia apresentar a proposta e pugnar pela continuação da via rápida que
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parou em Arzila com ligação até Montemor, obra essa fundamental para a margem esquerda
ter um acesso em condições a Montemor, sem ter que andar por estradas secundárias, agrícolas
e da APA, sem manutenção e sem segurança. ------------------------------------------------------------------------- Por falar em campanha, está a passar o slogan das 50 obras em simultâneo nas 11
freguesias no valor de 8,5 milhões de euros, muito bem, devem ser feitas porque são
necessárias. Só é pena que a Freguesia de Santo Varão esteja ao abandono, não haja obras a
decorrer assim como não houve nos últimos sete anos da governação socialista mas, finalmente,
aparece uma obra adjudicada nos últimos dias: a requalificação da Rua João Girão de Lemos, em
Formoselha. Achamos que o valor da obra é muito pouco para a requalificar em condições pela
sua extensão que liga os dois centros urbanos, pois o senhor Presidente da Junta informou na
última Assembleia de Freguesia que não há dinheiro para mais, ou era este projeto ou não havia
nada. O senhor Presidente da Junta também disse que a rua ia ficar com um sentido e um
passeio. Pergunto se não dava para ter os dois sentidos, ficando com um passeio mais pequeno
e se ouviram os moradores, para não acontecer o mesmo que em Pereira, na Rua José Augusto
Mendes dos Santos, que era de sentido único e agora para os moradores já tem dois sentidos.
--------- Ainda sobre a minha Freguesia, a Câmara divulgou no dia 02 de setembro que a
Infraestruturas de Portugal está a preparar o concurso para dois atravessamentos pedonais na
Linha do Norte, na freguesia de Santo Varão, porque já tinha dado parecer favorável a esses
projetos. Mais uma vez afirmamos que foi uma má sugestão do Município e que a
Infraestruturas de Portugal agradeceu porque fica mais barato. Os elevadores não vão resolver
os problemas, pelo menos em Formoselha, visto que a passagem inferior era para ser feita entre
a Rua da Adémia e a Rua do Progresso, onde existia a passagem, logo ninguém vai apanhar o
elevador junto à passagem rodoviária inclusive, nem serve a escola porque está fechada. --------------- Quero também dizer que, quando se começou a falar dos elevadores, o senhor
Presidente da Junta disse numa Assembleia de Freguesia que ia ouvir a população antes dos
projetos avançarem, para ver se era a melhor solução mas, até hoje não ouviu ninguém, pelo
menos que eu saiba. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Já não chegava a saúde do nosso Concelho estar doente, agora a educação também está
um caos, com falta de planeamento e desorganização. A Câmara recebeu do Governo as
competências da Educação para sua gestão, sem conhecer a realidade do nosso Concelho. A
nossa bancada sempre foi contra recebermos já a educação, assim como a saúde, porque
sabemos que era uma maneira do Governo se ver livre dos problemas sem dotar os Municípios
de verbas suficientes para uma gestão condigna. ------------------------------------------------------------
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--------- A nível de transportes escolares, lamentar o que se passou por todo o Concelho nos
primeiros dias de aulas, com falta de transporte a algumas localidades e, o transporte que houve,
foi fora de horas porque os motoristas não sabiam itinerários, nem os locais de paragem. Para
os alunos da Freguesia de Santo Varão e Pereira que estudam em Montemor, continua a haver
transporte e a Câmara empurra para a Transdev que deixou de fazer a carreira regular, mas a
Câmara é que tem de resolver o problema. ---------------------------------------------------------------------------- Nesta fase difícil que estamos a atravessar da Pandemia e que afeta a todos, é
aconselhável que as pessoas não circulem muito e porque muita população do nosso Concelho
não tem, nem sabe utilizar a Internet para resolver os seus problemas, tem de se dirigir ao
Município, o Balcão Único neste momento, era importante circular pelas Freguesias. Queremos
saber o que é que é feito do Balcão Único que já há muito tempo que não circula.” ------------------------ Usou da palavra o PMAM que disse: “Muito obrigado senhor deputado Marcelo Ferreira.
Permita-me só, porque não o fiz e devia-o ter feito mas, hoje está aqui em representação do
PPD/PSD enquanto líder de bancada, eu devia ter anunciado esse aspeto e desejar-lhe as
felicidades.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Rui Almeida (PS) que disse: “Eu queria intervir porque tenho
que felicitar este órgão, Assembleia Municipal que, pela primeira vez, foi eleita faz hoje 7 anos.
Faz hoje 7 anos também, que o senhor Presidente da Câmara foi eleito como Presidente de
Câmara e faz hoje 7 anos que eu, e alguns dos presentes, fomos eleitos Presidentes de Junta. É
também nessa qualidade de ex-Presidente de Junta que eu quero proferir algumas palavras.
Nessas palavras quero felicitar o senhor Presidente da Câmara, Dr. Emílio Torrão, pela excelente
pessoa, excelente Presidente e excelente homem que tem sido e da forma como tem governado
o nosso Concelho. Foi um gosto para mim ter trabalhado com ele durante quatro anos, é um
gosto para mim trabalhar com ele durante estes três anos, noutra qualidade. ------------------------------ Foi um gosto trabalhar com ele durante quatro anos porque muitos projetos, se calhar
nem nunca projetos foram, embora alguns estivessem em painel, cabimentados, orçamentados
e a obra nunca veio a ser feita. Foi preciso passadas algumas décadas, o senhor Presidente de
Câmara, Dr. Emílio Torrão ser eleito, ter garra, ter iniciativa ou saber ouvir as populações onde
fez projetos que não existiram no passado, concluiu outros projetos e, hoje, esses projetos são
uma realidade. Refiro-me, precisamente, não é à tal “bandeira rosa” que já aqui se falou, é de
facto, à obra da Ponte do Paço. Foi uma obra que no passado esteve cabimentada, esteve em
painel, esteve orçamentada e nunca foi construída. Andámos décadas e décadas à espera de
uma obra que foi o senhor Presidente da Câmara, Dr. Emílio Torrão, talvez também, por minha
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insistência, que conseguiu desbloquear a situação, conseguiu fazer um projeto, conseguiu
chegar a um acordo com a Câmara de Coimbra e, hoje, esse projeto é uma realidade. Isto é
importantíssimo porque, depois de Pereira ter e muito bem, mais uma das obras feitas de raiz
de projeto pelo Dr. Emílio Torrão, que é o Pólo de Saúde de Pereira e o Jardim de Infância de
Pereira, as pessoas, de facto, precisam de boas vias de comunicação para se deslocarem para
estes locais, para se deslocarem para o Concelho de Montemor-o-Velho, para se deslocarem à
Freguesia de Pereira. Isto é importantíssimo. Mais me agrada que a Estrada do Traveiro, outra
grande obra, prometida há décadas e já recentemente contestada por alguns, que venha a ser
uma realidade porque, de facto, as pessoas se não tiverem boas vias de comunicação, não se
deslocam ao Concelho, não se deslocam à Freguesia, não se deslocam a Pereira, não se deslocam
a Montemor. Recordar que no passado, andamos a contar alunos na EBI de Pereira com medo
que a EBI de Pereira fechasse com falta de alunos e, alguns de vós sabem daquilo que eu falo e
a estrada do Traveiro pode vir a ser, e eu tenho a certeza que vai ser uma mais-valia para angariar
alunos para a EBI de Pereira, para angariar utentes para o Pólo de Saúde de Pereira, para
angariar pessoas para o desenvolvimento de Pereira. --------------------------------------------------------------- Resta-me agradecer-vos a todos que têm partilhado comigo durante estes 7 anos, estas
debatidas políticas partidárias mas, acima de tudo, a forma cordial como temos trabalhado e,
queremos continuar a fazer mais e melhor por Montemor-o-Velho.” ------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Bruno Ferrão (Coligação Por Montemor Tudo e Sempre) que
disse: “Queria fazer aqui uma observação sobre a condução dos trabalhos, porque o senhor
membro desta Assembleia Municipal Rui Félix, está equivocado, porque hoje não se celebram 7
anos, porque na Democracia Portuguesa e no regime instalado, as legislaturas são apenas de
quatro e, portanto, hoje, não se celebram 7 anos de nada e, o senhor Presidente da Assembleia
Municipal, deveria ter intervindo. ----------------------------------------------------------------------------------------- Se me permite, como o meu bom amigo Marcelo disse, nós estamos claramente em
campanha e alegra-me ver o Partido Socialista em campanha, alegre e motivado mas, nesta
motivação e nesta alegria conjunta, o senhor membro da Assembleia Municipal Rui, devia ir aos
meandros do seu Partido, ao Partido Socialista, e ir perguntar ao senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Arzila da altura, porque é que a Ponte do Paço ainda não estava construída, porque
sim, é ao Partido Socialista que isso se deve perguntar. Deixem-me dizer uma coisa: afinal a
bancada da Coligação do PPD/PSD tem razão, afinal em vez de festas, comes e bebes para
alguns, afinal pode haver obra. -------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente, após esta pequena observação que agradeço, deixe-me dar os
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parabéns ao senhor Primeiro Secretário pela sua eleição, votos de um bom trabalho e queria
fazer uma observação e uma pergunta. Hoje é a segunda vez que estou a participar por
teleconferência, infelizmente, porque assim, as regras nos obrigam, e é uma situação que me
deixa triste. Deixa-me triste a mim, como também deveria deixar tristes todos os elementos
desta bancada porque a teleconferência apesar de nos dar uma possibilidade de estarmos juntos
apesar de não podermos estar mas, não contribui tanto para o debate de ideias, como para a
interação entre os membros e, todos perdemos com isso. Perdemos na fiscalização ao trabalho
da Câmara Municipal que a bancada do PPD/PSD tem feito e muito bem, deixem-me dizer e
quero dizer claramente, em nome da bancada, que somos solidários por todas as ações que a
Câmara Municipal tem desenvolvido nesta pandemia de combate ao vírus e que a bancada do
PPD/PSD será sempre um polo de apoio a ações que visem o combate ao vírus e, por isso,
deixamos aqui uma pergunta muito clara: qual a situação do surto pandémico no concelho de
Montemor? Esta Assembleia tem o dever de fiscalização e por isso também temos o direito de
ser informados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se me permite, senhor Presidente da Câmara, continuava e eu, queria dar aqui um voto
de parabéns à bancada do PPD/PSD porque, efetivamente, à semelhança daquilo que tem
acontecido com a bancada do Partido Social Democrata no Executivo Municipal, as nossas
recomendações têm sido ouvidas e deixa-me contente que, afinal ser eleito para alguma coisa
é bom. Afinal podemos deixar o nosso contributo. Tarde mas afinal o nosso incómodo causado
nestas reuniões sempre vale alguma coisa e, por isso quero deixar aqui bem expresso à bancada
do PPD/PSD, porque bem a tempo, a 28 de fevereiro de 2018, disse em sede própria, aqui nesta
Assembleia, que recomendava ao Executivo Municipal, um estudo de viabilidade sobre a
capacidade de esterilização de animais recolhidos pela Câmara Municipal e bem, vimos hoje no
local de propaganda do Executivo Municipal que afinal a esterilização vai mesmo acontecer. Não
vai haver estudo mas vai haver esterilização e, ficamos contentes por tal estar a ocorrer e, mais
uma vez, os parabéns à bancada do PPD/PSD e que não parem o seu trabalho árduo de
recomendação ao Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Se me permite senhor Presidente da Assembleia Municipal, tinha outro ponto a abordar.
Em 26 de fevereiro de 2020, também nesta Assembleia Municipal, a bancada do Partido Social
Democrata fez referência à falta de médicos do Posto da Carapinheira. Já o havia feito a 28 de
setembro de 2019. Quando em fevereiro deste ano dissemos que a situação era pior que em
setembro do ano anterior não mentimos e, hoje, 29 de setembro de 2020 vimos aqui dizer que
a situação ainda está pior. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, membros do Partido

Fl. 19/57

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO
Sessão ordinária de 2020, setembro, 29
Socialista, senhor Presidente da Câmara Municipal, gostaríamos de saber qual é que é o ponto
de situação do Posto de Saúde da Carapinheira e, quais as medidas que pensam ter para tentar
solucionar o assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente, por último, para não estar a maçar os membros, teria mais um ponto
a abordar e que será, infelizmente, como esta bancada do PPD/PSD já o vinha a alertar, o preço
das águas. Nós sempre votámos contra a instalação da empresa intermunicipal de águas, e hoje,
decidi trazer a voz de munícipes ao Concelho de Montemor e, se permitem, lê-se pelas redes: --------- “Atenção, os valores estão a triplicar”. O exemplo em questão paga mais que quem
consumiu menos de água.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Diz outro: “Há que pagar tachos para os boys da política. Carros Top e Senhas de
Presença dos membros da Administração.” ---------------------------------------------------------------------------- Diz outro, citando sempre: “É mesmo assim, eu costumo pagar 40€ a 60€ e este mês só
tenho 120€” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diz outro: “Eu paguei 130€.” ------------------------------------------------------------------------------------- Diz outro: “Eu costumava pagar 30€ ou 40€, este mês 79€ não fizeram a leitura” ---------------- Mas tenho mais, se me permitem: “Eu antes pagava entre 30€ e 37,50€, agora pago
mais de 50€. Mas afinal andam a roubar-nos descaradamente?” ------------------------------------------------ Diz outra: “Esta empresa foi só a pior ideia de sempre. Antes pagava entre 15€ e 18€,
agora pagou a 36€. Não consigo compreender”.---------------------------------------------------------------------- Pois muito bem! A bancada do PPD/PSD sempre alertou que o valor da água iria
aumentar com a constituição da empresa intermunicipal. -------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhores membros do Partido Socialista
que aprovaram a constituição da empresa intermunicipal de águas – ABMG, senhor Presidente
da Câmara Municipal, qual é que é o vosso comentário acerca das subidas do preço de fatura
final que temos observado e os munícipes têm observado? ------------------------------------------------------- Nós bem sabemos e faço a ressalva, que a pandemia trouxe-nos este período em que a
Câmara Municipal suportou metade do custo da fatura final e, por isso os munícipes não
sentiram logo o preço da água a subir e, só estão a sentir agora e, por isso, é agora que nós
perguntamos qual é o vosso comentário a esta tremenda subida.” ---------------------------------------------- Usou da palavra o PMAM que disse: “Senhor deputado Bruno Ferrão, naturalmente que
a condução dos trabalhos cabe-me a mim e eu não costumo, salvo por verdadeira falta de
respeito por cada um de nós, comentar ou interromper quem quer que seja naquilo que diz.
Nesta Assembleia, enquanto eu for Presidente toda a gente tem liberdade de dizer o que quiser,

Fl. 20/57

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO
Sessão ordinária de 2020, setembro, 29
inclusivamente o senhor que, naturalmente, algumas das questões poderiam ser corrigidas, eu
não interrompi, nem vou interromper, nunca interrompi e, portanto, lamento ter que lhe dizer
que, enquanto eu for Presidente da Assembleia Municipal, continuarei a conduzir os trabalhos
da forma que entendo ser a mais correta e que, julgo que esta Assembleia tem, pelo menos,
apreciado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro António Torres (Coligação Por Montemor Tudo e Sempre)
que disse: “Deixar aqui uma palavra de confiança ao meu novo líder de bancada, Marcelo, que
tão bem esteve na sua intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------- Dar as boas-vindas ao senhor Primeiro Secretário e, também ao novo membro da
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entretanto também e, passados praticamente 3 meses da última Assembleia que houve,
eu tive o cuidado de questionar aqui sobre a questão da apresentação das contas das 7
Maravilhas, que as situações podiam ser, eventualmente, mais clarificadas. Essa minha
intervenção, nunca teve como fundamento criticar pessoas. A minha análise é em função das
causas em si que, na verdade, eu ponho em questão. Nunca ponho em questão a atitude, a
forma de trabalho das pessoas e, eventualmente a forma de poderem representar as questões
na Assembleia. Deixar isso bem ressalvado, que as minhas questões não são pessoais mas, são
efetivamente, da causa que me traz aqui. E, chegar à conclusão que essas contas foram
analisadas por mim e, por mais alguém, mais especializado do que eu na análise das contas, na
altura o senhor Presidente disponibilizou a possibilidade de ter acesso a essas mesmas contas,
felizmente não foi preciso porque a análise que nós temos que fazer é em função daquilo que
nos fornecem e, em toda a documentação que nos forneceram nós, analisamos as contas
devidamente e, rapidamente chegámos à conclusão que é extremamente difícil poder
identificar os custos efetivos das 7 Maravilhas. Porquê? Porque efetivamente houve bens
utilizados tanto nas 7 Maravilhas, como nas Festas que não há possibilidade de quantificar o que
foi gasto de um lado e o que foi gasto do outro e, estou a falar aqui, por exemplo em
telecomunicações. Por isso, deixar aqui este meu ressalvo, na verdade, as contas feitas pela
Câmara Municipal estão bem-feitas, não estão é devidamente elucidativas dos gastos que cada
rúbrica possa querer transmitir. ------------------------------------------------------------------------------------------- Por outro lado, o Senhor Presidente falou na questão da receção de toda a
documentação que teve na Assembleia, gostaria de confirmar se o senhor Presidente ou a
própria Assembleia recebeu documentação hoje, enviada pela Junta de Freguesia de Pereira de
uma moção que foi aprovada por unanimidade em Assembleia de Freguesia de Pereira, enviada
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a 08 de janeiro de 2020, rececionada pelos Serviços, pela senhora Cláudia Monteiro e, até à
presente data, não houve qualquer tipo de resposta dessa moção solicitada pela Assembleia
Municipal sobre a questão colocada. Eu sei que foi novamente enviada hoje essa mesma moção,
gostaria que o senhor Presidente verificasse da receção ou não dessa moção e que desse
andamento como responsável desta Assembleia desse despacho. O que pedem efetivamente é
a resolução e resposta escrita sobre essa situação. Peço, por favor, como Presidente deste órgão
que faça verificar a moção e dar resposta a quem de direito. ----------------------------------------------------- É evidente que poderão estar todos à espera que eu fale também da Ponte do Paço. É
evidente que, em tempo oportuno, irei ter o cuidado de falar da Ponte do Paço. A Ponte do Paço,
segundo informação do comunicado pela Câmara Municipal de Coimbra, que é a entidade que,
no fundo tem a gestão da obra, não está concluída e, não estando concluída, eu não teço
qualquer comentário à obra em questão. É caso para dizer que quase se dá os parabéns antes
da pessoa fazer o aniversário. É certo e sabido que quando a obra estiver efetivamente
concluída, cá me terão a mim como defensor da execução da obra, para poder eventualmente
fazer o meu parecer sobre a questão da obra. É importante que neste momento haja circulação
de tráfego. Para mim, neste momento, como munícipe, é importante que haja circulação de
tráfego para evitar todo o transtorno que causou a quem utilizaria os meios de transporte. Em
tempo oportuno, cá estarei para falar sobre a obra. ----------------------------------------------------------------- Deixar aqui um alerta: para mim aquela obra é como um casamento. Por isto me fico e,
na altura cá explicarei a questão do casamento. ---------------------------------------------------------------------- Entretanto, verifico que isto está publicado em Edital e, tenho falado nisto e falarei
sempre nisso como elemento defensor dessa questão, as tais faixas de gestão de combustível.
Foi feito em comunicado, em edital que, a partir de 24 de agosto (salvo erro), a informar a
execução das faixas de combustível em certos espaços lá identificados na Freguesia de Pereira.
Passei lá no sábado para confirmar em função dos meus passeios que faço perante a Vila e, cada
vez gosto de fazer mais passeios pela Vila para constatar e, constatei que essas faixas de gestão
de combustível não estão executadas. Pergunto, para quando o início disso porque, como eu
disse, as faixas de combustível não são só para as questões de Verão, são também para as
situações de intempéries de inverno. Deixar esse pedido de esclarecimento. -------------------------------- Entretanto, também, constatar aqui um acontecimento de um amigo meu, nesta
situação dos novos meios de “combustível”, a questão dos carros elétricos. Foi à Urbanização
de Pereira para fazer o carregamento do seu carro elétrico e, na verdade viu um posto mas não
está a funcionar. Saber, até quando aquilo está lá, saber se efetivamente aquilo é para funcionar,
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saber quando é que as pessoas possam ter usufruto de um bem que lá está há meses e, que na
verdade quase que serviu de bandeira, dando nota que era a primeira Freguesia do Concelho
que tinha um posto de abastecimento de eletricidade. Efetivamente tem mas não funciona. É a
mesma coisa que ter um belíssimo carro e não ter gasolina para lhe por e estar sempre na
garagem sem o poder utilizar devidamente. --------------------------------------------------------------------------- Pedir aqui a confirmação, por parte do senhor Presidente da Câmara, Dr. Emílio Torrão,
se efetivamente as informações que foram prestadas nestas ultimas Assembleias de Freguesia,
tanto em Pereira como em Santo Varão e Formoselha, que havia a possibilidade da Estrada que
liga a Ponte do Paço à rotunda da Percampo, se vai haver o respetivo arranjo dessa via, porque
aquilo que me apraz neste momento registar, é que quando se vem de Coimbra para o Concelho
de Montemor, quase que se identifica quando acaba um Concelho e quando começa outro ou
até mesmo vice-versa, quando vamos do Concelho de Montemor, para o Concelho de Coimbra,
sabemos de antemão que saímos de um Concelho e entramos noutro Concelho com outra
dimensão. Saber se está previsto o arranjo dessa via. Inclusivamente, também, aquilo que nós,
bancada, já aqui muitas vezes reclamamos que é a questão das vias de acesso da margem
esquerda à sede de Concelho e, isto tem a ver precisamente com a situação das estradas do
Campo em que, o senhor Presidente, aceito o seu ponto de insistência em dizer que estas
estradas não são prioridade e não constam do manifesto eleitoral. Por aquilo que foi dito é bom
e fico grato que o senhor Presidente reconheça essa necessidade de haver esse arranjo de
estradas do Campo e, segundo foi dito, vai haver um Protocolo entre a Câmara e a APA que vão
ceder a estrada que vai da Rotunda de Pereira, até à Ponte de Formoselha (margem esquerda),
depois passa-se a Ponte e intenta-se na margem direita e vai desde Formoselha, até ao início da
reta de Montemor, aquilo que antigamente, nós Pereirenses, Santovaronenses e
Formoselheiros utilizaríamos como acesso à sede do Concelho. Queria confirmar se essas
situações estão previstas ou não e, se estão previstas, deixar aqui a gratidão com que essa
situação possa ser encarada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Por último, senhor Presidente, não sei se possa ter algum fundamento no momento
atual mas, deixar aqui um alerta em termos de futuro. Eu tive o cuidado de ir acompanhando as
obras da Ponte do Paço. Todas as semanas, ia lá fotografava, questionava, tentava ver o que é
que andavam por lá a fazer e, uma vez fui questionado, quase que intimidatório pelo
encarregado da obra, o que é que eu andava ali a fazer, a tirar fotografias. Não sei se
eventualmente haveria a hipótese de nós como membros da Assembleia Municipal termos algo
que, mediante estas situações, nos possa identificar em como estamos em plenos poderes, que
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fomos eleitos, para poder estar nessas obras, não em termos de fiscalização mas até em termos
de podermos verificar se as coisas estão corretas e, depois, colocarmos os problemas que
possam surgir a quem de direito. ----------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais tenho a dizer, aproveito só para desejar a todos nós que cada vez mais nos
vamos protegendo. Protegendo-nos a nós, protegemos todas as outras pessoas que nos
rodeiam, às nossas famílias e às famílias de todos nós.” ------------------------------------------------------------ Usou da palavra o PMAM que disse: “Não resisto a fazer um comentário: Afinal o senhor
deputado António Torres já vai na Freguesia de Santo Varão. Vamos andando.” ---------------------------- Pediu a palavra o PJF UF de Montemor-o-Velho e Gatões, António Pardal que disse:
“Relativamente às duas bancadas que falaram relativamente ao aniversário das Associações, há
uma associação que faz anos precisamente hoje, que é a Associação Cultural Desportiva e
Recreativa de Quinhendros e que, possivelmente por lapso, não foi mencionada em nenhuma
moção. Eu pedia, se houvesse possibilidade, que as bancadas colocassem o nome da Associação
de Quinhendros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à intervenção do membro Nuno Cardoso, sobre o Largo do Cruzeiro,
tocou-me a mim como Presidente da União de Freguesias de Montemor-o-Velho e Gatões. Na
realidade, quanto sei, é um projeto que está feito, está com pernas para andar, ficou deserto,
com falta de empreiteiro, porque com esta pandemia, temos tido alguma dificuldade em
arranjar empreiteiros, não estou aqui a querer defender de maneira nenhuma, a Câmara
Municipal neste aspeto mas, como dei uma volta pela Freguesia com o senhor Vereador e o
senhor Arquiteto António Pinheiro, porque o senhor Presidente não pôde estar presente e
delegou no Vereador e, passámos pelo Largo do Cruzeiro, ao que fui informado que o concurso
tinha ficado deserto mas, que agora teria boas pernas para andar e se concretizar. ----------------------- Também dizer que o Cruzeiro não está assim tão mal quanto parece agora. O que
envolve o Cruzeiro, sim. É isso que, efetivamente preocupa a Junta de Freguesia e a Câmara
Municipal. O envolvente do Cruzeiro que é uma luta antiga do Presidente da Junta, com certeza
que quem passou pela Junta de Freguesia, também o foi. Espero que seja concretizado muito
em breve. Se calhar não o foi antes, porque como referi há pouco, o concurso ficou deserto. Era
uma nota que eu não queria deixar de dar e, não sei se estou a contribuir para o esclarecimento.”
--------- Falar do Eng.º Carlos Lucas, como foi falado aqui, como sabeis, eu antes do que lhe
aconteceu, falei dele e, na realidade, depois de se falarem aqui boas palavras, amigas, daquele
grande campeão, eu não me posso esquecer de maneira alguma que depois de Presidente da
Junta de Freguesia de Montemor-o-Velho na altura e de Vereador, foi candidato à Junta de
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Freguesia comigo. Digo sempre, com muita dignidade, representou sempre da melhor forma
quem nele, Eng.º Carlos Lucas votou, sobretudo na ajuda a melhorar as condições dos nossos
Fregueses, colaborando sempre, mas sempre mesmo, comigo, tendo eu sido eleito por outro
partido mas, ele esteve sempre em defesa dos Fregueses da Freguesia de Montemor-o-Velho à
altura. Era isso que eu neste momento queria dizer.” --------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Nuno Cardoso (CDU) que disse: “Ainda neste período antes
da ordem do dia, eu trago aqui algumas questões que são importantes que o Executivo tente
esclarecer, dentro do conhecimento que tem. ------------------------------------------------------------------------ Começando a falar do início do ano letivo, nós gostávamos de dizer que o início do ano
letivo começou muito bem mas, não começou muito bem. O início do ano letivo, apesar de todo
o esforço do pessoal docente e não docente nas escolas de Montemor, tentando cumprir as
regras da Direção Geral de Saúde, dando indicação às crianças para minimizar todo e qualquer
possível risco de contágio, todo esse esforço que está a ser implementado, corre o risco de cair
por terra se, não pensarmos para além das paredes da escola. Tem chegado ao nosso
conhecimento que há um desfasamento muito grande entre o período final de horários e os
transportes escolares das crianças, sendo certo que já foi aqui mencionado nesta Assembleia
que no primeiro dia, inclusive, muitas carreiras não passaram nos lugares previstos e muitas
crianças acabaram por ficar apeadas. Temos essa informação. --------------------------------------------------- Podemos ser, de certa forma, condescendentes com o início das aulas, mas não
podemos ser condescendentes que estas coisas continuem e não haja logo uma ação imediata
para que isso seja colmatado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A questão aqui é se realmente foi feita uma articulação entre as direções das escolas e
nomeadamente aqui, a empresa Transdev, que é quem neste momento tem as carreiras que
funcionam como carreiras, não como transportes escolares, como vários pais alertam, porque
transporte escolar é uma coisa, carreiras é outra. Transportes escolares têm exigências
suplementares e, essas exigências não estão a ser verificadas. Este grande desfasamento devido
à falta de articulação entre período final de horários das crianças e o transporte das crianças
para o regresso aos lares, não foi devidamente pensado. Se dentro da escola são salvaguardadas
todas as condições de segurança e, nós acreditamos que sim, graças ao esforço dos professores
e pessoal não docente, fora da escola as crianças vêm-se numa situação em que são obrigadas
a aguardar, sabemos em que condições são, pelos autocarros, que podem demorar 40/50
minutos a chegar, o que nós apelamos é que os horários dos autocarros tenham atenção a estes
novos horários que foram criados para a Pandemia. Foram criados para que, assim que
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terminem as aulas esteja um autocarro disponível para levar as crianças, mas atenção, levar as
crianças nas devidas condições, com o devido distanciamento, assim como há dentro dos muros
da escola e, essa questão, infelizmente, e alertado por alguns pais, não tem vindo a acontecer.
--------- Isto ganha maior enfoque, no primeiro ano letivo pós municipalização, sendo certo que
a Autarquia deixou este processo arrastar-se até que efetivamente, optou pelo municipalização.
Nós CDU, sempre achamos que isto era um erro. Era um caminho errado porque a Autarquia,
nomeadamente a de Montemor, não tem por si só, meios para salvaguardar as condições para
que no ano letivo vai ser necessário contratar pessoal docente e pessoal não docente, para que
apesar desta situação, o ano recorra com a maior naturalidade e com maior sucesso. Temos a
votação, mais à frente, da delegação de competências no diretor mas, não deixávamos de alertar
para esta situação. A autarquia neste momento não consegue, podemos garantir
categoricamente pelos testemunhos que têm sido dados, salvaguardar as condições que por
muito precárias que sejam, eram salvaguardadas pelo estado central. A questão da
municipalização choca com aquilo que nós sempre defendemos que era a regionalização para
que estas coisas de certa forma, fossem acomodadas e articuladas, tendo em conta as
especificidades de cada Município e isto, infelizmente, não está a acontecer. -------------------------------- Mudando para outra questão, é conhecido um Plano Estratégico para a Região Centro
e, eu falo assim, de uma forma mais corriqueira mas, é para que todos entendamos que são
projetadas obras para vários Concelhos nomeadamente, Coimbra, não podia deixar de ser e
bem, Figueira da Foz mas, de certa forma, Montemor é esquecido nesta questão. Isto envolve
CCDR’s que todos sabemos que as lideranças são acordadas entre dois grandes partidos, PS e
PSD. As CCDR’c têm aqui um dedo muito forte nesta questão. Será que Montemor vai deixar
que neste Plano Estratégico o Concelho seja esquecido e que não haja aqui um aproveitamento
para que sejam lançadas as grandes obras que Montemor precisa? Nós, CDU não vamos elencar
uma por uma porque já mencionamos em Assembleias Municipais anteriores e são bem
conhecidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Outra questão e, com isto termino. É uma questão muito específica relativamente à
Freguesia da Carapinheira. Estão a ser feitas obras junto à Igreja em que nós pensamos que se
calhar é o novo paradigma da arquitetura neste momento mas, estão a ser construídos passeios
largos, colocar muito mobiliário urbano, candeeiros mas, há uma necessidade que os
Carapinheirenses sentem que não está a ser colmatada nestas novas intervenções e está a ser
esquecida, que é a falta de lugares de estacionamento. Eu acho que esse espaço podia ser mais
funcional, podia dar lugar a mais lugares de estacionamento, sendo que esta pode ser uma visão
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controversa tendo em conta a visão de muitos arquitetos hoje em dia mas, eu acho que a
população sente essa necessidade.” ------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o PJF de Pereira, António Ferreira que disse: “Estou à beira do meu
terceiro ano de mandato à frente da Junta de Freguesia de Pereira. Penso ser oportuno
agradecer ao Senhor Presidente Emílio Torrão e aos seus colaboradores pelo apoio que me têm
dado porque sem apoio seria impossível liderar a Junta de Freguesia de Pereira, com obras
efetuadas, as que estão a decorrer, assim como as que estão agendadas, são o espelho de tudo
aquilo que eu pretendo. No ano que falta espero que esse apoio se mantenha. Muito obrigado.”
--------- Ponto 2. Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara, nos
termos da alínea c), nº 2, do art.º 25º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual
redação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PMAM deu a palavra ao PCM que disse: “Em primeiro lugar saudar o Senhor
Presidente da Assembleia. Também saudar o novo secretário, pessoa que faz o favor de ser meu
amigo há muitos anos. Amigo na política, na vida e, em muitas causas de Montemor e, portanto,
é com muito bons olhos que o vejo sentado nessa cadeira, porque não está aí por qualquer
razão, está aí por mérito próprio. Saudar também os senhores membros da assembleia,
senhores Presidentes de Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------- As minhas primeiras palavras, com permissão do senhor Presidente da Assembleia, são
para o meu, também, bom amigo Carlos Lucas que não morreu, está presente na minha
memória como um exemplo que eu sigo na minha atividade política porque ele é dos homens
parecidos comigo ou seja, nós falamos de menos e fazemos aquilo que sonhamos fazer e, o
Carlos Lucas era daqueles que não fazia política, fazia obra e fazia obra com muita coragem e,
fazia obra em Montemor quando, na verdade, naquela altura em que ele foi Vereador, ele teve
coragem de enfrentar ainda aqueles “caranguejos que querem sair do balde”, aqui nesta terra
e, o Lucas, o meu bom amigo Lucas, conseguia sempre sair e conseguia fazer a obra que ele
sonhava fazer e que ele entendia que Montemor precisava. Lembro-me de um episódio das
árvores que já se repetiu comigo e, portanto, nós temos o percurso semelhante e eu, não tenho
habilidade de ser parecido com ele, não vou chegar ao nível dele mas, é de políticos que
constroem, que fazem, que pensam, e que não fazem politiquice, que nós precisamos em
Montemor-o-Velho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Este é o melhor elogio que eu posso fazer ao meu bom amigo Carlos Lucas. ----------------------- Com a permissão do Senhor Presidente, vou tentar ser muito sucinto e relativamente às
questões técnicas, eu passaria aos técnicos porque é possível hoje por videoconferência. -------
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--------- Esta questão da “alegada” novela rosa Ponte do Paço, estou a responder ao membro
Marcelo Ferreira, não há novela nenhuma, há aquilo que eu acabei de dizer, uma atitude de um
Presidente de Câmara que existe com princípios, foi educado e, portanto respeita as outras
pessoas. Aquilo que aconteceu foi que, por um erro de serviços, foi anunciada a abertura da
Ponte para as 15h00, quando a mesma ainda não estava pronta para ser reaberta, nem a noticia
podia ter sido dada pela Câmara de Montemor, porque não tem a gestão da obra, naturalmente,
porque a obra não está no Concelho de Montemor. Portanto, quem podia dar a notícia da
abertura, seria aquela pessoa que deteria a informação correta e aquilo que causamos foi
bastante transtorno e, as pessoas ficaram a perceber que ela ia abrir às 15h00 e não abriu
porque faltava ainda sinalização vertical. Naturalmente que o senhor Presidente da Câmara de
Coimbra me contactou furioso porque eu tinha anunciado e, eu infelizmente soube a notícia por
ele. Esta é a verdade nua e crua, porque na verdade, não fui informado de que ela ia ser aberta
às 15h00, houve um erro dos Serviços e, disso nós tratamos internamente e, eu expliquei ao
senhor Presidente da Câmara mas ele ficou muito desagradado porque efetivamente não se
pode ter este tipo de atitude nomeadamente quando está em causa a segurança das pessoas.
Recordar e saudar as palavras do membro António Torres, é que a obra ainda não está acabada
e, portanto, nós ainda não podemos falar sobre tudo o que diz respeito à obra. Eu, se for preciso,
não vou inaugurar a obra, eu já fiz a obra, que é uma coisa bastante diferente. É que a obra já
está a funcionar. Pode ainda não estar a funcionar em pleno mas eu já fiz a obra e, quero dizer
e, aqui vou puxar dos galões: quero agradecer à minha equipa de trabalho, são pessoas que
trabalham nesta Câmara e, estou a falar em concreto de trabalhadores desta Câmara altamente
qualificados, que conseguiram negociar com duas entidades que são extremamente difíceis, que
se chamam ICNF e APA, o projeto e, tudo aquilo que hoje existe em termos de conceito da Ponte
do Paço e, quero dizer que se não fossem estas pessoas, se não fosse eu, o bom relacionamento
que temos, a Ponte do Paço não seria uma realidade. -------------------------------------------------------------- Nota 2: também agradecer ao Presidente Manuel Machado porque foi diferente dos
outros. Confiou naquilo que eu lhe disse na primeira conversa que tive com ele sobre o assunto
e, abraçou o projeto ao meu lado e, aqui não há nenhuma novela. Aqui há um grande primeiro
exemplo de cooperação intermunicipal entre dois Presidentes de Câmara de diferentes
Concelhos e, portanto, aquilo que se faz entre os homens, eu nunca esperaria ser criticado por
ser um cavalheiro. Eu não tive culpa nenhuma, eu estive toda a manhã a tratar de um caso que
houve de uma menina de 3 anos que teve COVID, portanto eu estive fechado e nem sequer sabia
o que é que se estava a passar, só soube pelo telefonema e, portanto, como eu sou um
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cavalheiro, nunca pensei ser criticado por isso e por ser uma pessoa honrada e uma pessoa que
sabe estar. Provavelmente, há pessoas que já não estão habituadas a isso, mas eu sou, continuo
a ser, foi assim que fui educado, e foi essa demonstração de correção que eu dei para com o
Senhor Presidente da Câmara de Coimbra, porque ele teve razão e, se teve razão e se lhe
faltamos ao respeito, nomeadamente aqui dentro da Câmara, temos que lhe pedir desculpa e
fi-lo, sem problema nenhum e, voltarei a fazê-lo. Se não me pedirem desculpa a mim pelos atos
que fazem contra mim, o problema é dos outros. Os atos ficam com cada um. Eu continuarei a
ser assim, se não têm orgulho em mim, lamento. -------------------------------------------------------------------- Quanto à questão “Visão Estratégica” e todas as questões que aqui foram abordadas
sobre o Plano Estratégico, nós temos dado um conjunto de contributos muito precisos,
inclusivamente também, sobre as estradas, a grande circular externa que tem que ser feita entre
Taveiro e Montemor, isso é amplamente discutido, tanto eu, internamente no Partido Socialista,
como também na CIM, podem ver intervenções minhas na CIM e há contributos meus, também,
sobre essa matéria e sobre outras tantas matérias, onde eu sou felizmente, construtivo. Eu sou,
como disse, como o Eng.º Carlos Lucas, um homem de trabalho e de visão. Se não acreditam,
basta perceber aquilo que nós temos financiado em obra neste momento em curso em
Montemor ou seja, eu não herdei nenhum plano, nem nenhuma obra candidatada, eu herdei
obra em curso com financiamento, totalmente impossibilitada de prosseguir por falta de
pagamentos, por falta de meios, por erros graves inclusivamente, multas de 600.000€, que nos
foram impostas. Eu, quando comecei o meu mandato, levei com tudo em cima. Neste momento
as entidades financiadoras confiam em nós e nós temos um conjunto muito largo de obra
financiada que se deve à minha capacidade e à capacidade da minha equipa de se candidatar e,
quase todos os dias estão a entrar candidaturas nossas, basta ver e basta a oposição pedir a
listagem das candidaturas que fazemos para perceber que existe uma visão estratégica muito
bem delineada na Câmara de Montemor e, sobre isso não gostaria de me alongar mais, até
porque eu acho que há muitas coisas que as pessoas não sabem e, eu fico triste com algumas
intervenções que aqui se fazem, porque as pessoas não percebem como é que se chega do Ponto
A ao B e, às vezes quando interceta o Ponto C, estragam completamente o caminho mas, um dia
destes vão perceber porquê. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Esclarecer o líder de bancada PPD/PSD que nós não sugerimos nem recomendamos
nenhum elevador, nem nada disso. Nós encontrámos, em parceria com a IP, uma solução. Eles
não estão disponíveis para negociar, nem sequer queriam saber de nada, é bom que se saiba.
Esteve presente o senhor Presidente da Junta de Freguesia e ele poderá dizer, se é verdade ou
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mentira. A resposta que nos foi dada é que quando houve tempo para fazer as passagens
superiores, não as fizeram e, não fui eu o culpado, porque houve tempo para as fazer, havia
dinheiro e financiamento para as fazer e aquilo que nos foi dito pela IP, foi que não aproveitamos
o financiamento na altura, não havia mais e, portanto, soluções seriam estas e, eu penso e
concordo porque a solução de Pereira também não foi inventada por mim, já é da mesma linha,
não é a melhor, custa caro à Câmara e, às vezes nem sempre está disponível para os munícipes
mas, é aquela que temos possível porque, na verdade, houve alguém no passado que não
aproveitou os financiamentos e não tinha dinheiro para fazer andar as obras e, o senhor
Presidente da Junta de Freguesia faça favor, se eu estiver a mentir, venha aqui dizer o contrário,
porque esteve presente nessa reunião. --------------------------------------------------------------------------------- Dar uma informação suplementar: recebemos a IP. A IP tem uma grande consideração
por nós, marcou a reunião para aqui, Montemor é um sítio querido por eles e nós temos uma
boa relação, esteve aqui o Presidente da IP e, deixe-me dar-lhe a informação que vamos ter em
Portugal um comboio que andará a 300 quilómetros/hora e, portanto não é qualquer obra que
pode ser feita naquelas linhas. Aquilo que nos é explicado continuamente é que há imensas
condicionantes para esse tipo de circulação que anda a velocidades de 300 quilómetros/hora. É
uma informação que vos pode ajudar a perceber algumas coisas. ----------------------------------------------- Quanto aos transportes escolares, ao “mau início do ano escolar”, eu gostaria de dizer
o seguinte: eu acho que é de uma injustiça profunda para com os Serviços da Autarquia essa
acusação mas, também vos desculpo porque, provavelmente, não perceberam o que é que
aconteceu e eu vou-vos contar o que aconteceu. Eu, uns dias antes do início do ano escolar,
telefonei à senhora Diretora Regional, que nem sequer é da minha linha partidária e, vou prestar
aqui a minha homenagem e o meu sincero agradecimento porque, ficou tão preocupada com o
que eu lhe disse que, no dia seguinte às 9h00, convocou uma reunião de emergência no
Agrupamento, porque efetivamente há coisas que não deviam acontecer. Não deviam acontecer
porque a política devia ficar fora das escolas e, a colaboração institucional entre duas
instituições que pretendem ser parceiras no futuro, devia ter outro tipo de respeito entre as
pessoas e, aqui dizer-vos que, contrariamente àquilo que dizem, há pessoas que nos dizem: “até
que enfim que recebemos atempadamente” e, aqui dar o elogio muito sincero aos
trabalhadores do Município dos Serviços dos Recursos Humanos que pagaram na hora e no dia
exato, como todos os trabalhadores da Câmara. Foi a primeira vez, recebemos os melhores
elogios e já agora também dizer aqui à CDU, também a título de recado que, há uma coisa que
está a acontecer: é que eles estão a ficar sem mordaça, sem adesivo na boca e, portanto, a CDU
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gosta tanto de ouvir, devia ouvi-los mais porque eles usavam adesivo na boca e, ainda lhes
querem colocar esse adesivo na boca, aliás, nós denunciamos isto à senhora Diretora, provando
com email’s e, provando com documentação escrita. Por isso, agradecer à senhora Diretora a
forma como imediatamente convocou a reunião e, como as coisas começaram a andar. ----------------- Em relação aos transportes, dizer-vos para que percebam como é que as coisas
acontecem, o Secretário Executivo da CIM telefonou-me a mim, desesperado a contar-me esta
triste notícia: é que a Câmara de Montemor ainda não tinha fornecido os horários escolares para
que se pudessem programar os transportes e eu, fiquei assustadíssimo e fiquei muito
preocupado e fui ver o trabalho das nossas trabalhadoras/colaboradoras e acreditem que ainda
não pudemos fazer os horários das escolas, ainda não conseguimos. Quem os devia fazer, não
os fez atempadamente e, quero-vos dizer que, Agrupamentos como Oliveira do Hospital, foram
os primeiros a entregar os horários e, outros grandes, bem maiores que os nossos, entregaram
os horários muito antes do termo do prazo. São estas coisas que me deixam triste e que eu tive
oportunidade de comunicar à Dr.ª Cristina Oliveira e que ela ficou de olhos abertos e com
alguma preocupação porque efetivamente, não deviam acontecer estas coisas. Mas, há uma
coisa que aqui quero dizer: eu, a minha equipa, a minha Vereadora, vamos continuar a ser
resilientes. Vamos continuar a lutar para que possamos continuar a ouvir que finalmente as
crianças tem direito a isto e àquilo, finalmente existe isto e aquilo, finalmente há uma resposta
rápida e atempada às coisas e, já agora, também dizer que, eu nunca fui muito favorável a esta
transferência de competência mas hoje, se calhar, vou dar a mão à palmatória e vou dizer que,
mesmo gastando mais dinheiro, as nossas crianças estão melhor servidas por nós, do que pelo
Ministério da Educação. É uma nota que eu deixo à reflexão porque, efetivamente, aquilo que
vemos é muito feio, é tudo muito fictício. Quero-vos dizer que vamos ter que abrir concursos
para muita gente, porque estava tudo mascarado. Na Câmara Municipal, por força das
circunstâncias, porque nós estamos presentes, vocês existem, membros da Assembleia, nada
pode ser mascarado mas, daqui até ao Terreiro do Paço, tudo pode ser mascarado, por imensas
secretarias, por imensas burocracias e, tudo pode ser mascarado e, eu hoje, se calhar, sou
tentado a dizer que, as nossas crianças no futuro, com todas as dificuldades que isto pode trazer
para a Câmara, irão estar mais bem servidas com este Presidente, ou qualquer outro, da CDU,
do PSD, do que com este sistema que existia em que estava tudo mascarado, tudo oculto e tudo
amordaçado. Ninguém pode falar, nem com a Câmara. As trabalhadoras da Câmara não podem
falar com a Câmara e eu, quero-vos dizer aqui e, é um compromisso solene que não irei permitir
que alguém proíba uma trabalhadora da Câmara de falar com o senhor Presidente ou com algum
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membro da Assembleia ou Vereação. Isto está escrito, quando quiserem ver. ------------------------------- Passando adiante, senhor membro da Assembleia, Bruno Ferrão, a situação da
Pandemia vai ter que a questionar ao senhor Delegado de Saúde. Como sabe, existe uma coisa
que se chama RGPD e eu estou obrigado a cumpri-lo e, posso-lhe dizer que no jornal estão
divulgados 65 casos em Montemor-o-Velho. Posso-lhe dizer que saí várias vezes da sala hoje,
para atender o senhor Delegado de Saúde que está preocupado e que me pediu certas e
determinadas coisas que eu não lhe vou dizer porque não quero alarmar a população. Eu vou
ter que reativar certas instalações e, portanto, isto não tem nada a ver com falta de medidas,
tem a ver com falta de civismo, falta de cultura cívica das pessoas. As pessoas estão a abrandar
as suas proteções. É jantaradas, é almoçaradas, é todo um conjunto de convívios absolutamente
estúpidos que estão a dar origem a estas coisas e mais, existe uma luta frenética para que as
pessoas continuem a beber uns copos, continuem a conviver, quando isto ainda nem sequer
abrandou e eu, tenho vindo a reavivar isto à memória, tenho dito para que a nossa comunicação
saliente e destaque isso no nosso site e, acham todos que eu estou louco ou que eu ainda estou
a fazer um número. Lamento que assim pensem, mas eu não vou poder falar mais sobre isto e,
portanto, a situação está grave, é perigosa e é bom que todos vocês façam a vossa parte e que
divulguem às pessoas que tenham juízo porque as coisas estão a acontecer. Posso-vos dizer que
a última vez que saí, fiquei assustado e estou muito preocupado aliás irei sair daqui o mais rápido
possível para ir tratar da situação que o senhor Delegado me pediu. ------------------------------------------- Há aqui um elogio que é feito ao Presidente da Câmara porque finalmente nós ouvimos
as recomendações da oposição. Eu agradeço o elogio, é verdade e, os meus Vereadores todos,
eles estão presentes e, algum que negue, já não é a primeira vez que eu aceito sugestões dos
Vereadores da oposição, inclusivamente dos membros da Assembleia da oposição, mas querovos dizer que enquanto fui membro da Assembleia Municipal desta casa e, enquanto fui
Vereador, nem uma minha foi aceite. Eu gosto mais do meu regime e, portanto, eu tenho
orgulho. Quando têm razão, têm razão… vamos fazer. É melhor a proposta, é a que vinga e é
assim que se faz a democracia e eu sou democrático. --------------------------------------------------------------- Quanto à falta de médicos e ao agravamento na Delegação da Carapinheira, dar nota de
que tem duas médicas, a Dr.ª Lurdes que está de férias e a Dr.ª Leonor. Nas outras freguesias
vai funcionando, em virtude da mudança de Presidente e Diretor Executivo, aguardamos a
agendamento de uma reunião por nós solicitada, para uma resposta muito concreta em relação
a Santo Varão que achamos vergonhoso a forma como estão a conduzir o processo de Santo
Varão e, portanto, nós não desistimos, não é preciso os senhores membros nos lembrarem,
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continuamos a fazer o nosso trabalho. Eu, infelizmente, ainda não sou Ministro da Saúde, não
aceitei essa delegação de competências e dizer aqui claramente que as pessoas estão
“mortinhas” para que a Câmara aceite a delegação de competências porque não se faz nada nos
Centros de Saúde, nas extensões em lado nenhum, porque estão à espera da Câmara. Mais uma
vez, aquilo que disse para a educação, eu não sei se é muito mau aquilo que eu estou a dizer, eu
sou socialista por convicção mas a verdade é que se calhar é preciso que as Câmaras entrem em
jogo, porque senão, estamos muito mal. Portanto, agora, se calhar, é preciso ponderar muito
bem esta história mas, a Saúde não vai ser aceite. ------------------------------------------------------------------- O preço das águas. Senhor membro Bruno Ferrão, eu há uma coisa que gosto em política
é que as pessoas se documentem, estudem, que não digam aqui coisas completamente
absurdas, eu vou dar aqui uma explicação. A água é cobrada em função de uma tabela de preços.
A tabela de preços é rigorosamente aquela que existia em Montemor, sempre foi. Aliás, foi uma
das grandes lutas que eu tive e a ABMG esteve em risco de não se concretizar porque eu, exigi
isso. O que se está a passar em Soure é um fenómeno diferente, é uma coisa muito diferente.
Vou até dizer aqui, injusta para com o senhor Presidente, ele estará a tratar de certeza mas, em
Montemor, o que disse, é absolutamente falso e eu não governo a Câmara em função das redes
sociais. O senhor faz oposição à Câmara em função das redes sociais mas eu não governo a
Câmara em função das redes sociais. Informe-se convenientemente qual é a tabela que está a
ser praticada e, a partir daí pode dizer, a água foi aumentada ou não, agora dizer mentiras não.
Quero dizer uma coisa como jurista que sou, não é pelo facto de citar as redes sociais que o inibe
de ser mentiroso, porque se cita um mentiroso, é mentiroso como o primeiro mentiroso e,
vamos ser claros, é assim que está na Lei: quem difama e usa informações falsas, está a difamar
também. Portanto, vamos ser claros! A primeira coisa que tem que fazer é verificar qual é a
tabela que é praticada na ABMG e se não encontrar um aumento da água vai assumir e na
próxima reunião da Assembleia vai pedir desculpa por aquilo que disse aqui, porque é assim que
eu também faço, é assim que os cavalheiros, os homens de honra fazem e, portanto, sobre a
água estamos esclarecidos. Quero-lhe dizer que eu vou para as reuniões no meu carro e quando
quiser levo-o e dou-lhe boleia, porque mora na Carapinheira e eu posso-lhe dar boleia, não
recebo uma única senha de presença, nunca recebi, não está previsto receber senhas de
presença e, muitas das vezes quando vou ver as ruturas graves ou vou a sítios onde o diretor
executivo está atrapalhado, vou no meu carro, porque na troca de carros eu esqueço-me, eu
sou uma pessoa desligada. Portanto, ninguém me deu carro nenhum, ninguém me paga
deslocações, nem tenho nenhum cargo na ABMG. Eu sou vogal e nem tenho direito a senhas de
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presença. Isso é tudo falso. É tudo mentira e, portanto quem cita isto está a mentir. ---------------------- Portanto, eu não vou perdoar esta questão e, portanto tenho que ser crítico porque se
são críticos comigo, também têm que aguentar esta minha honestidade intelectual.” --------------------- Quanto à questão das sete maravilhas, senhor António Torres, eu concordo
inteiramente consigo, não é muito fácil, eu já pedi que se instituísse a contabilidade analítica
mas, houve aí um pequeno detalhe que não deixei passar em claro. Eu acredito que seja difícil
mas, o Dr. Cristiano explica-lhe tudo direitinho. Ele é um excelente técnico e, só tem uma coisa,
que é ser honesto. Eu só vou dizer uma coisa, eu não vou deixar passar aí uma afirmação. O
senhor não viu as telecomunicações. Eu ouvi. Não há rubrica de telecomunicações nas festas da
Vila porque não há telecomunicações. Há a rubrica telecomunicações na Câmara, pode analisar
na Câmara se houve algum movimento anormal, algum aumento. Até lhe vou dizer: não perca
tempo. Os telemóveis dos colaboradores e os telemóveis da Câmara, os pacotes que
negociamos, têm um conteúdo muito reduzido de mensagens. Veja só o contrato e depois não
perca muito tempo. Eu só não podia deixar passar isto. ------------------------------------------------------------ A questão das faixas de gestão de combustível, pedia ao Eng.º Hélder para responder.--------- Quanto à questão dos carros elétricos, permita-me dizer uma coisa, eu gostei da sua
ironia mas, não tem carro elétrico, porventura. É que as pessoas só vão para os postos de
abastecimento elétricos quando eles constam da rede e aquele ainda não está na rede, apesar
da Câmara já ter pago tudo. A baixada está feita, tudo o que competia fazer à Câmara e a quem
lá implantou o posto de abastecimento, está feito, falta o operador Mobi.E, incluir na rede e
começar a dar operação à coisa. Ora o seu amigo, no carro elétrico, sabe como é que funciona
um carro elétrico, ainda não lhe apareceu lá o de Pereira e, portanto ele foi lá ao engano.--------------- Dizer-lhe que eu estou tão insatisfeito como o senhor António Torres pelo facto de tanto
o de Pereira, como o de Montemor, porque fui dos pioneiros a pedir este tipo de equipamentos
e quero colocar um em cada uma das freguesias, ainda não estejam a funcionar mas, não se
deixe enganar pelo seu amigo, ele não apareceu lá no visor como posto ativo. Estou a ser
honesto consigo, também tenho o direito de fazer um bocadinho de humor e a boa disposição
em sala também é boa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Quanto à estrada que liga a Ponte do Paço à rotunda da Percampo, eu vou-lhe dizer, nós
temos contrato feito, está tudo preparado mas, temos um problema, é que a intervenção
demora seis semanas e nós, contrariamente aquilo que foi feito, entendemos que a intervenção
não é prioritária, não é urgente, já agora podia-me ajudar e pedir aos confinantes da estrada
para não usurparem o espaço da estrada, porque essa é a causa dos aluimentos. Como é de
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Pereira, vá lá e veja, eles quase que escavam por baixo da estrada e, portanto, eu gostaria de
dar nota que as estradas nacionais têm todas taludes de suporte. Está uma pessoa atrás de si
que esteve aqui e sabe que as estradas nacionais têm taludes, não estão a direito e, portanto eu
não estou a mentir. Se o senhor não percebe, pergunte atrás de si, que até é uma pessoa da sua
confiança, eu peço desculpa de estar a usar o senhor António Saltão que está atrás mas, eu
confio nele, ele vai-lhe dizer a verdade. --------------------------------------------------------------------------------- Como eu lhe disse, o contrato está feito, estava tudo pronto, o problema é que se eu em
período escolar pusesse aquilo fechado mais 6 semanas, era muito mau e, portanto, está
cabimentado, está tudo feito e, como não era urgente, quando tivermos férias vamos resolver
o problema da estrada, porque eu não quero ficar mal visto, eu quero ficar bem visto. Já fiz uma
coisa que não era feita há 40 anos, ao menos que apresente o bolo bem feito, tudo completo e,
portanto, os Pereirenses que não fiquem chateados.---------------------------------------------------------------- Em relação às Estradas do Campo, a minha resposta está dada, mas, vou dizer que
efetivamente em função das cheias, iniciei um processo de negociações com a APA e com o
senhor Ministro do Ambiente. Aliás, fizemos um acordo em frente ao senhor Presidente da
República para tentarmos resolver essa questão mas, os senhores da APA não são pessoas
fáceis, ainda não chegámos a um entendimento concreto. Existe já muito trabalho feito, é
melhor não deixarem interferir o “C” entre o “A” e o “B” é que se começam a meter o “C” entre
o “A” e o “B”, se calhar vai tudo ao ar. Estou a dizer isto, não estou a prometer nada, enquanto
Presidente de Câmara, estou a fazer o meu papel e, portanto, aproveitei-me da situação e, estou
a tratar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à questão de ir lá tirar fotos, não é uma questão que me diga respeito mas dizerlhe que não é permitido entrar na obra, eu próprio podia ser expulso da obra. Mesmo que me
identificasse, a obra tem um plano de segurança e, como tal, tem de ser respeitado. Eu estoulhe a dar estas notas, se quiser aproveitar, aproveite, se não quiser não aproveite. ------------------------ Largo do Cruzeiro, o senhor António Pardal respondeu muito bem, tirou-me as palavras
e, portanto, quem quiser ver o projeto está disponível e, a Eng.ª Isabel Quinteiro se quiser
acrescentar alguma coisa à intervenção do senhor Presidente de Junta, nada a opor. --------------------- Quanto à questão do início do ano letivo, eu gostava de pedir ao senhor Presidente da
Assembleia, a intervenção do Professor Charro, eu sei que ele está preparado para responder a
todas as questões e, acho que a Assembleia deve estar preparada para isso e, portanto, eu acho
que devíamos ouvi-lo. Não queria prescindir disso. ------------------------------------------------------------------ Não podemos ser condescendentes em relação às empresas transportadoras, eu tive
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uma intervenção duríssima na CIM por causa das empresas transportadoras, eles não nos
podem tornar reféns do negócio e daquilo que nos andam a fazer. Se quiserem, eu não vou fazer
perder tempo porque é muito difícil de explicar, basta ver aquilo que fizeram em Montemor
para perceber como é que esta gente trabalha e, é pirataria pura portanto, eu fui extremamente
agressivo na CIM quanto a estas questões e, as queixas na CIM sucedem-se e há multas aplicadas
a operadores, derivadas de queixas da Câmara de Montemor. Quem quiser que tire essas
conclusões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Já disse ao membro Nuno Cardoso que, efetivamente a Câmara não tem meios mas, vai
arranjar todos os meios possíveis para que os nossos estudantes tenham as melhores condições.
--------- Quanto às obras junto à Igreja, a Eng.ª Isabel Quinteiro vai responder a essa questão.”
--------- Usou da palavra o PMAM que disse: “Tomando como boa a sugestão do senhor
Presidente da Câmara, que eu acho extraordinária e para que não abrandemos as medidas de
segurança, eu vou autorizar durante 5 minutos que o Professor José Charro diga o que lhe
aprouver relativamente às questões da educação que são de importância, depois também, a
Eng.ª Isabel Quinteiro porquanto foi aqui questionada e, depois, o Eng.º Hélder sobre as faixas
de gestão de combustível. Eu sei que é duro, mas vamos desrespeitar aquilo que nos sugerem.
Esta reunião devia estar a terminar e, como percebem, está no período antes da ordem do dia.”
--------- O PMAM deu a palavra ao Chefe de Divisão de Educação, Ação Social, Saúde, Desporto,
Cultura e Turismo, Professor José Charro que disse: “Vou começar pelo desfasamento de
horários de transporte e de horários de saída da escola. Rapidamente tentar explicar que todo
este processo foi iniciado atempadamente pelo Município em articulação com o Agrupamento,
no entanto este desfasamento de horários de transporte e de horários de saída da escola tem a
ver precisamente com um aspeto: efetivamente os horários escolares, as turmas, só ficaram
disponíveis no dia 15 de setembro, nós começamos a solicitar estes dados ainda em agosto ao
Agrupamento. Não foi possível ao Agrupamento entregar estes dados atempadamente e, o que
se verificou foi que os dados que inicialmente nos deram no dia 07 de setembro, informandonos de que o horário de entrada de todos os alunos em todas as escolas seria às 08h30
relativamente ao 2.º, 3.º Ciclo e ensino secundário e às 9h00 em relação ao 1.º ciclo, que a saída
dos alunos dos estabelecimentos escolares seria ou às 13h20, aqueles que não teriam aulas de
tarde, ou para os outros às 17h45. Com base nesta informação que nós enviámos no próprio dia
07 para a CIM-RC e para a transportadora, evidentemente a CIM e a transportadora articularam
a rede de transportes que seria necessária. Acontece porém que no dia 15, quando são
divulgados os horários escolares efetivamente, os horários não correspondiam a esta
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informação. Muito rapidamente, com alguns dados concretos, dizer que na Escola Básica e
Secundária de Montemor-o-Velho, temos todos os dias da semana, à exceção da 4.ª feira que
os alunos saem todos às 13h10, alunos a sair às 13h10, às 16h50 e às 17h45, ora é por esta razão
que a primeira semana de aulas e, ainda se verifica em algumas situações, que há alunos que
estão de facto, muito tempo à espera do transporte escolar porque, efetivamente, a
necessidade que tinha sido apontada pelo Agrupamento correspondia a que todos os alunos
sairiam às 17h45, o que não se está a verificar. ----------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, à medida que foi começando a receber informação dos
encarregados de educação sobre esta situação, solicitou de imediato uma reunião com o
Agrupamento de Escolas para tentarmos perceber o que é que tinha acontecido. Verificámos
que efetivamente os horários não correspondiam à informação inicial e solicitámos uma reunião
de imediato com a transportadora para tentarmos perceber como é que poderíamos resolver
esta situação. Essa reunião aconteceu no início desta semana e o Agrupamento de Escolas ficou
de ver de que forma é que conseguiria alterar os horários escolares por forma a permitir que a
transportadora conseguisse dar resposta aos transportes das 16h50 e das 17h45. Isto porquê?
Porque existem alguns circuitos de transporte no nosso Concelho que são demasiado longos e
os autocarros para conseguirem fazer transporte às 16h50 e voltar à escola 1 hora depois não é
possível. Há circuitos que demoram pelo menos 1h20. Tivemos que encontrar aqui uma forma
junto com o Agrupamento de reduzir intervalos de horários escolares e, tentar aqui algumas
alterações nos horários escolares por forma a que o tempo de espera dos miúdos,
principalmente no último tempo da tarde, não seja demasiado longo. Vão haver alguns alunos,
aqueles que utilizam circuitos mais longos que vão precisar de algum tempo de espera, o que
nós vamos tentar é que esse tempo de espera seja feito no maior conforto possível nas escolas.
Este problema está a ser resolvido assim como o horário de transporte para os alunos que vêm
de Pereira, Santo Varão e Formoselha. Portanto, dizer-vos que a articulação entre a Escola e a
Câmara Municipal tem sido feita com total frontalidade, tem sido feita todos os dias. Há
problemas? Claro que há problemas todos os dias para resolver mas, estamos a tentar resolvêlos com o intuito de nunca prejudicar em particular, os alunos e as famílias. --------------------------------- Relativamente a uma questão que foi aqui levantada sobre o incumprimento de regras
impostas pela COVID pela transportadora nomeadamente, presumo eu que seja relativamente
aos 2/3 de ocupação, não temos nenhuma informação que nos tenha chegado sobre esse
incumprimento portanto, não recebemos nenhuma informação nesse sentido nos serviços.” ----------- O PMAM deu a palavra à Diretora de Departamento de Obras Municipais e Urbanismo,
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Eng.ª Isabel Quinteiro que disse: “Relativamente ao projeto do Largo do Cruzeiro, só prestar
uma informação adicional àquela que o senhor Presidente da Câmara prestou. De facto, tivemos
um 1.º concurso que ficou deserto e, neste momento já repetimos o processo de concurso outra
vez e já temos uma proposta de adjudicação e a obra irá ser uma realidade dentro de algum
tempo. Informar também que o arranjo que está previsto enquadra o Cruzeiro existente. --------------- Relativamente à questão colocada pelo senhor deputado municipal relativamente às
obras na Carapinheira, eu pedia que me esclarecesse o seguinte: é que de facto, aquilo que
estamos a fazer é um parque de estacionamento e o senhor deputado municipal alega a falta de
lugares de estacionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O PMAM deu a palavra ao Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, Defesa
da Floresta e Espaço Rural, Eng.º Hélder Araújo que disse: “No que diz respeito à intervenção,
nós temos uma empreitada para todo o Concelho para fazer a execução de várias faixas. A
semana passada estive com o empreiteiro e por indicação da empresa, entre 29/09 e 11/10
farão a execução da referida faixa.” -------------------------------------------------------------------------------------- O PMAM deu a palavra ao PCM que disse: “Faltou dizer que o primeiro concurso para a
execução de faixas de gestão de combustível por falta de entrega de documentos, não foi
concretizado e, por isso atrasou. ------------------------------------------------------------------------------------------ Em relação ao Balcão Móvel, é impossível cumprir as regras de COVID. Aproveitámos
para fazer algumas modificações que estavam previstas e que não conseguíamos fazer porque
precisavam de algum tempo. Faltou-me dar essa resposta.” ------------------------------------------------------ O PMAM deu a palavra ao membro Albertina Jorge (PS) que disse: “Eu senti-me na
obrigação e, sem querer fazer aqui nenhuma especulação mas, fazendo parte deste
Agrupamento e presidindo ao órgão de gestão do Agrupamento, uma vez que sou Presidente
do Conselho Geral e, sendo o senhor Diretor, o representante do Agrupamento, eu sinto-me
obrigada a dizer que, pode haver, mas eu nunca vi o senhor diretor levar a política. O senhor
Diretor é que representa a escola é com quem eu falo institucionalmente e, nunca vi levar a
política para dentro da escola. Se alguém o faz, nunca me apercebi que fosse o senhor Diretor
e, eu senti-me na obrigação de dizer isso, uma vez que institucionalmente tenho funções dentro
da Escola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A falta de funcionários é uma coisa de há muito tempo, é uma preocupação da Escola e
que eu acho que em grande parte tem a ver com o rácio que foi estabelecido e que a própria
Câmara também já se apercebeu até por aquela moção, que foi pública que a Escola Básica que,
antigamente era a Escola Jorge de Montemor, que precisava de autonomia porque ao retirarem
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essa autonomia, ainda foi no tempo da Dr.ª Isabel Verão, eu já não sei exatamente há quanto
tempo mas sei que era ela que estava à frente da Escola e o senhor Diretor já entrou no segundo
mandato, arranjaram uma boa maneira de sendo uma só instituição, apesar da distância e de
tudo, terem muito menos funcionários e isso, de facto, passou a ser um entrave. ------------------------- Relativamente à mordaça, se ela existe, como em todos os Serviços poderá haver mas,
os funcionários têm falado comigo e, eu acho que também com o senhor Diretor. Se o senhor
Diretor depois, as exigências ou os pedidos ou aquilo que fazem, se cumpre ou não cumpre, isso
tem a ver com os órgãos dirigentes, cada um faz, assim como possivelmente, alguns professores
agora não estarão satisfeitos com os horários mas, enfim, isso também faz parte da vida,
também não estou satisfeita. Eu não conseguia ficar calada sem dizer isto porque a minha
consciência não deixava.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- O PMAM deu a palavra ao membro Nuno Cardoso (CDU) que disse: “Agradeço
sinceramente o esclarecimento da Eng.ª Isabel. Ninguém tem dúvidas que é um parque de
estacionamento. A questão é a maximização desse espaço e nós temos observado por aí parques
de estacionamentos em zonas onde há grande carência de estacionamento que deviam ser mais
maximizados. É só essa a questão.” -------------------------------------------------------------------------------------- O PMAM deu a palavra ao membro António Torres (Coligação Por Montemor Tudo e
Sempre) que disse: “Sobre as questões culturais, eu já uma vez tinha abordado esse tema aqui
e alertar a Câmara e a própria Junta de Freguesia para fazer o embelezamento em termos
culturais, da rotunda que está na Percampo, dando inclusivamente a sugestão de poder pôr lá
um monumento alusivo à Queijada de Pereira, já que vai haver essa manutenção da via e, aquele
espaço vai ser mais bonito com a continuação da estrada do Rio. Deixar essa situação de poder
embelezar a entrada da Vila de Pereira. --------------------------------------------------------------------------------- Deixo também uma sugestão ao senhor Presidente da Junta em articulação com o
senhor Presidente da Câmara, por uma questão de cultura, poder até eventualmente, aproveitar
um espaço que neste momento existe em Pereira, que é o Pontão por baixo da via de caminhode-ferro. Aquele Pontão está lá cheio de sujidade, de teias de aranha e, poder eventualmente
proporcionar aos artistas de Pereira e, inclusivamente aos artistas do Concelho, a execução de
um mural. Ficava muito bem feito lá um mural alusivo ao Concelho, alusivo à Vila de Pereira, aos
bens de Pereira. Ali é um sítio de passagem, ficava lá excelente. Só deixar essas sugestões de
cultura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Também um outro assunto, o senhor Presidente não referiu a receção ou não da
documentação para efeitos de dar seguimento à tal moção que foi enviada pela Junta hoje. ----
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--------- Gostaria que o senhor Presidente assumisse perante nós, a receção dessa
documentação e, dar andamento à mesma.” -------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o PMAM que disse: “Relativamente à moção que aqui entrou, termina
assim: “Esta decisão foi analisada e aprovada por unanimidade em minuta para ser de imediato
comunicada: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - à Assembleia Municipal de Montemor-o-Velho ----------------------------------------------------------- - à Câmara Municipal de Montemor-o-Velho --------------------------------------------------------------- - e aos líderes das bancadas representadas na Assembleia Municipal de Montemor-oVelho." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Este assunto esteve na listagem de correspondência recebida e, foi remetido aos líderes
de bancada no dia 13/01/2020 e a todos os membros da Assembleia Municipal no dia
14/01/2020. Os e-mails estão aqui e se quiserem podem verificar.” -------------------------------------------- O PMAM deu a palavra ao PCM que disse: “Dr.ª Albertina, na reunião que eu tive com o
senhor Diretor do Agrupamento levamos documentação que pode ser facultada a si, se quiser
ver, ele próprio e a Dr.ª Lígia se demarcaram e, não negaram as acusações que eu fiz e, portanto
estamos esclarecidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação aos e-mail’s e às questões escritas, o senhor Diretor deu outras
interpretações mas eu, tenho o direito de saber ler também e, portanto essa questão está
esclarecida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação à nova questão do senhor membro António Torres, o senhor Arquiteto
Gonçalo Cristo fez uma proposta de monumento para a rotunda, há uma divergência entre os
materiais a utilizar, está em discussão esse pormenor.-------------------------------------------------------------- Em relação ao mural, agradecemos sugestões, não sei se isso depois será enquadrado.”
--------- Ponto 3. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o procedimento de
expropriação por utilidade pública para ampliação do Parque Logístico e Industrial de Arazede,
com caráter de urgência e autorização de posse administrativa. ----------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Nuno Ferrão (Coligação Por Montemor Tudo e Sempre) que
disse: “A bancada do PSD analisou o processo que nos foi remetido e só nos apraz dizer que
devia ter sido optada a negociação com os proprietários dos imóveis em vez da optação pura e
dura do processo de expropriação. Também deixávamos a questão, porque é foi optado um em
detrimento do outro, tendo consciência da urgência do processo de candidatura a fundos
europeus.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PMAM deu a palavra ao PCM que disse: “Senhor membro, a primeira coisa que
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fazemos é negociar com as pessoas, agora há uma coisa que nós não podemos deixar de
acautelar que é o interesse público de candidatura. Nós temos que ter esta declaração para que
possamos fazer a candidatura, porque temos que cumprir prazos. Independentemente de tudo,
temos de ter esta declaração. Vou-lhe dar uma novidade: de quase meia centena de prédios que
já adquirimos, nenhum foi expropriado à força. Fique descansado que nunca deixamos de fazer
expropriações amigáveis.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 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------------------- Renato Moço Nogueira Ribeiro----------------------------------------------------- A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Nuno Filipe de Jesus Cardoso ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor------------------- José António Pecegueiro Ferreira Serrano --------------------------------------- A Favor------------------- Álvaro António Mota Cavaleiro ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Graça Valente Reis ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure -------------------------------------------------------- A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Vasco Gonçalo Sousa Martins------------------------------------------------------- A Favor------------------- Joaquim Neves Martinho ------------------------------------------------------------ A Favor-----------
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--------- António da Silva Ferreira ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- João António Góis Girão -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Dora Marisa Pessoa Maia ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ponto 4. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o contrato de delegação de
competências da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho no diretor do Agrupamento de
Escolas de Montemor-o-Velho. ------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo 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 ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge------------------------------------------- A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto-------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Renato Moço Nogueira Ribeiro----------------------------------------------------- A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Nuno Filipe de Jesus Cardoso ------------------------------------------------------- Contra-------------------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor------------------- José António Pecegueiro Ferreira Serrano --------------------------------------- A Favor------------------- Álvaro António Mota Cavaleiro ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Graça Valente Reis ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure -------------------------------------------------------- A Favor-----------
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--------- 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------------------- Dora Marisa Pessoa Maia ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ponto 5. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o Aditamento ao Protocolo
de Fornecimento de Refeições Escolares a crianças da Educação Pré-Escolar/alunos do 1º ciclo
do Ensino Básico – ano letivo 2019/2020.------------------------------------------------------------------------------ O PMAM deu a palavra ao membro Bruno Ferrão (Coligação Por Montemor Tudo e
Sempre) que disse: “Apenas deixar nota que as refeições escolares são um ponto muito
importante para a nossa bancada e, por isso mesmo já fizemos várias intervenções nesta
Assembleia acerca deste assunto.” --------------------------------------------------------------------------------------- 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 ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge------------------------------------------- A Favor------------------- Elisa Maria Sá Pinto-------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Renato Moço Nogueira Ribeiro----------------------------------------------------- A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Nuno Filipe de Jesus Cardoso ------------------------------------------------------- Abstenção--------------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor------------------- José António Pecegueiro Ferreira Serrano --------------------------------------- A Favor------------------- Álvaro António Mota Cavaleiro ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- A Favor-----------
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--------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Graça Valente Reis ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure -------------------------------------------------------- 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------------------- Dora Marisa Pessoa Maia ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ponto 6. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, o reconhecimento de
interesse municipal - Projeto "Recuperação do Pórtico do Solar dos Pinas" – candidatura
PDR2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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------------------- Renato Moço Nogueira Ribeiro----------------------------------------------------- A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Nuno Filipe de Jesus Cardoso ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor-----------
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--------- José António Pecegueiro Ferreira Serrano --------------------------------------- A Favor------------------- Álvaro António Mota Cavaleiro ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Graça Valente Reis ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure -------------------------------------------------------- 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------------------- Dora Marisa Pessoa Maia ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ponto 7. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a alteração ao Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação de Montemor-o-Velho. ------------------------------------------------- Não havendo 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------------------- Renato Moço Nogueira Ribeiro----------------------------------------------------- A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Nuno Filipe de Jesus Cardoso ------------------------------------------------------- A Favor-----------
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--------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor------------------- José António Pecegueiro Ferreira Serrano --------------------------------------- A Favor------------------- Álvaro António Mota Cavaleiro ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Graça Valente Reis ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure -------------------------------------------------------- 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------------------- Dora Marisa Pessoa Maia ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Pediu a palavra o PJF da UF de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca, Carlos Alves
que disse: “Por uma questão de incompatibilidade irei ausentar-me durante a discussão do
Ponto seguinte da Ordem de Trabalhos.” ------------------------------------------------------------------------------- Ponto 8. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a redução de 50% de taxas
municipais ao abrigo das disposições previstas no artigo 61º do Regulamento Municipal de
Edificação e Urbanização (RMEU), no âmbito do processo de legalização de obras de “alteração
e ampliação de armazém agrícola e implantação de dois contentores”, apresentado por Vitor
Manuel Fernandes Moreno, para a Rua da Carreira, Freguesia de Ereira - Processo n.º
01/2016/13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Fernando Curto (PS) que disse: “Neste ponto 8., eu tenho a
dizer o seguinte: estamos perante a lei da rolha, eu quero, posso e mando, não olhando a meios
para atingir os fins. Como dizia o poeta: “A cegueira é o dom daqueles que nada querem ver”.
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--------- Estamos perante a violação do PDM, a poluição sonora, a poluição ambiental, uma
barreira paisagística, habitações inundadas de poeiras, movimentação abusiva de máquinas
agrícolas na via pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Recordo que recentemente foi feito o emparcelamento dos campos do Baixo Mondego
e, lamento a oportunidade perdida da construção de um Parque Agrícola onde todos poderiam
ter os seus armazéns, suas alfaias, suas máquinas, seus secadores, etc. Pior ainda quando essas
pessoas faziam parte da comissão de acompanhamento da Obra do Baixo Mondego,
demonstrando uma falta de visão no futuro e, hoje, perante esta realidade temos edificações
ilegais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pelo exposto, temo que no futuro outras pessoas façam idêntico e, como não quero
amanhã ser acusado de ter pactuado com ilegalidades e, principalmente, o bem-estar da
população dos Ereirenses, irei ausentar-me desta votação. Peço desculpa!” --------------------------------- O PMAM deu a palavra ao PCM que disse: “Eu compreendo e subscrevo a posição do
senhor membro da Assembleia Municipal, Fernando Curto, na sua maioria. É uma obra que não
foi feita no meu mandato e, porque esta situação exige uma explicação técnica, pedia à Eng.º
Edite ou à Eng.ª Isabel que explicasse esta situação. ----------------------------------------------------------------- Só deixar aqui uma posição pessoal, que também mereço e também tenho esse direito,
é de que esta proposta de redução das taxas de 50% tem a ver também com o meu sentido
democrata, já que outros empresários tiveram direito a esta isenção, eu não podia opor-me à
mesma mas, era importante que esta situação fosse bem explicada pelos técnicos porque
efetivamente a obra que foi feita no meu mandato está embargada e vai ser demolida, custe o
que custar. Talvez esta explicação que venha a seguir explique o porquê também deste ponto.”
--------- Usou da palavra o PMAM que disse: “Depois de ouvir as palavras do Senhor Presidente,
naturalmente julgo que toda a Assembleia quer esclarecimentos sobre esta questão. Não
daquilo que nós votamos porque nós só votamos a redução ou não mas, naturalmente, sobre a
questão da obra que está por trás. Portanto, é preciso saber quais são as responsabilidades de
cada um. De qualquer maneira eu gostava de ouvir a Chefe de Divisão de Planeamento,
Reabilitação Urbana e Urbanismo, Eng.ª Edite Silva.”---------------------------------------------------------------- Usou da palavra a Chefe de Divisão de Planeamento, Reabilitação Urbana e Urbanismo,
Eng.ª Edite Silva que disse: “Eu começaria por dizer que aquele edifício que existia foi objeto de
um regime especial de regularização para atividades económicas. Foi objeto de um
reconhecimento de interesse público, foi aprovada a arquitetura do edifício que lá estava
portanto, não daquilo que está agora, mas do que estava anteriormente e, ainda antes da
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conclusão do licenciamento foi feita aquela estrutura, foi embargada e a estrutura mantém-se
até agora. Entretanto, o desenvolvimento do processo levou à aprovação do projeto mas com a
reposição do edifício às condições em que estava antes da colocação desta estrutura e, portanto,
o que está em causa agora é a emissão do alvará de construção tendo em conta que o senhor
não pode mexer até à emissão do alvará de construção para a reposição e regularização do
edifício que foi objeto deste regime especial já citado.-------------------------------------------------------------- Chegou-nos também ao conhecimento que o secador está neste momento a funcionar
e, nessa medida já foi despoletado pela Eng.ª Isabel Quinteiro, a deslocação da Fiscalização ao
local para averiguar se efetivamente é assim que acontece e, portanto há aqui um uso indevido
de uma parte do edifício que não está licenciada, nem tem autorização de utilização.” ------------------- O PMAM deu a palavra ao PCM que disse: “Eng.ª Edite não é sua culpa, eu hoje ainda
não tive oportunidade de falar consigo mas, a informação que eu recolhi é que o secador
funciona à noite ou seja, para que os senhores fiscais não possam operar devidamente, porque
têm um horário de trabalho e, portanto, se calhar vamos ter que programar uma viagem noturna
e eu autorizo desde já as horas extraordinárias.” --------------------------------------------------------------------- O PMAM deu a palavra à Chefe de Divisão de Planeamento, Reabilitação Urbana e
Urbanismo, Eng.ª Edite Silva que disse: “Aproveito para dizer que eu também recebi essa
reclamação via telefone de uma munícipe e o conselho que lhe dei no imediato, tendo em conta
que não temos a fiscalização a trabalhar à noite, é que chamasse a GNR, porque depois a GNR
daria conta à Câmara do sucedido. Não sei se foi feito ou não por parte da particular.” ------------------- Pediu a palavra o membro Francisco Nobre (Coligação Por Montemor Tudo e Sempre)
que disse: “Peço imensa desculpa mas, aquilo que eu presumo que esteja aqui em votação, é a
redução de 50% da taxa municipal e é isso que que está em votação. A Assembleia está
esclarecida?”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o PMAM que disse: “Sobre esse ponto de vista não há dúvida porque é
essa a nossa competência mas, julgo que nós não devemos ignorar aquilo que o senhor
Presidente pediu que fosse esclarecido isto é, se eu entendi bem, nós estamos aqui e só por uma
questão de equidade, como disse o senhor Presidente, que os empresários que solicitaram este
tipo de redução das taxas municipais. Essa é a nossa competência e só. De qualquer forma,
naturalmente, tendo surgido esta questão que, aliás, o próprio senhor Presidente da Câmara
acabou aqui de fazer um despacho oral nesta Assembleia Municipal, naturalmente nós não
podemos ignorar este aspeto.” -------------------------------------------------------------------------------------------- O PMAM deu a palavra ao PCM que disse: “Senhor membro da Assembleia, vou-lhe dizer
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uma coisa: não nasci ontem! E como não nasci ontem, nasci há 55 anos, a intervenção brilhante
que eu até concordo como brilhante Ereirense que é, do senhor Fernando Curto, obrigou-me a
fazer esta intervenção, porque eu não posso desconhecer aquilo que ele disse e, eu não podia
deixar os membros da Assembleia sem qualquer explicação e sem exprimir a minha própria
posição sobre este assunto, porque todos sabemos que estamos aqui a votar e eu disse-o no
final da minha intervenção, os 50% ou não de redução da taxa e só isso.”------------------------------------- Os trabalhos foram suspensos durante 3 minutos. ------------------------------------------------------- Os trabalhos foram retomados. -------------------------------------------------------------------------------- O PMAM deu a apalavra ao membro Marcelo Ferreira (Coligação Por Montemor Tudo e
Sempre) que disse: “Perante a situação que nos foi esclarecida agora, já têm vindo outros casos
de empresários a solicitar a redução de 50% e sempre votámos a favor porque queremos que o
concelho cresça e, para isso é fundamental as empresas estarem cá, são bem-vindas, quanto
mais melhor e, estamos cá todos para ajudar mas, perante este caso e após os esclarecimentos
prestados, iremos votar contra para que a situação seja legalizada e, depois o requerente que
volte a apresentar outro pedido. Neste momento iremos votar contra.” -------------------------------------- O PMAM deu a palavra ao membro Albertina Jorge (PS) que disse: “Também a bancada
do Partido Socialista irá votar contra, uma vez que, efetivamente, pelos esclarecimentos que nos
foram dados pelos técnicos, parece que estamos aqui perante uma situação de uma obra que
está embargada e que, para além disso, por aquilo que ouvi, não querendo estar a praticar
nenhum crime mas, haverá denuncias até de estar a funcionar quando está embargada e,
portanto, perante esta situação, o nosso voto será não aprovar este ponto.” -------------------------------- O PMAM deu a palavra ao membro Nuno Cardoso (CDU) que disse: “Falou-se aqui numa
questão histórica e, mais por uma questão histórica eu acho que aqui podemos fazer realmente
pedagogia com estas questões de isenções de taxas que é o seguinte: a pedagogia no sentido
de que recorrentemente vem esta questão da isenção de taxas à Assembleia Municipal, cabe a
nós eleitos estar atentos às questões em concreto e, o senhor Fernando Curto fez muito bem
em alertar para estas questões porque isto tem um ónus político e, o ónus político vai-se rever
no prejudicar das populações diretamente relacionadas com esta questão. Esperamos que este
voto contra não seja a parede para os empresários mas que tenham consciência que têm uma
situação para resolver e que, posteriormente, cá estaremos assim que a situação esteja resolvida
para aprovar a redução.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais intervenções e encontrando-se presentes 27 membros da AM,
realizou-se a votação da proposta apresentada, que foi rejeitada por maioria de acordo com os
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seguintes resultados obtidos na votação: ------------------------------------------------------------------------------- VOTAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fernando Jorge dos Ramos ---------------------------------------------------------- Contra-------------------- António Monteiro Saltão ------------------------------------------------------------- Contra-------------------- Maria Albertina Moleiro Ferreira Jorge------------------------------------------- Contra-------------------- Elisa Maria Sá Pinto-------------------------------------------------------------------- Contra-------------------- Renato Moço Nogueira Ribeiro----------------------------------------------------- Contra-------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- Contra-------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- Contra-------------------- Nuno Filipe de Jesus Cardoso ------------------------------------------------------- Contra-------------------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- Contra-------------------- José António Pecegueiro Ferreira Serrano --------------------------------------- Contra-------------------- Álvaro António Mota Cavaleiro ----------------------------------------------------- Contra-------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- Contra-------------------- Luís António Girão Fonseca---------------------------------------------------------- Contra-------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ Contra-------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- Contra-------------------- Maria Graça Valente Reis ------------------------------------------------------------ Contra-------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- Contra-------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- Abstenção--------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- Contra-------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure -------------------------------------------------------- Contra-------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro ---------------------------------------------------- Contra-------------------- Joaquim Neves Martinho ------------------------------------------------------------ Contra-------------------- António da Silva Ferreira ------------------------------------------------------------- Contra-------------------- João António Góis Girão -------------------------------------------------------------- Contra-------------------- Dora Marisa Pessoa Maia ------------------------------------------------------------ Contra-------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- Contra-------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- Contra-------------------- Usou da palavra o PMAM que disse: “Vamos ao ponto 9. da nossa ordem de trabalhos,
não sem antes dizer que permitam-me que cite todos e, particularmente, neste caso, o senhor
deputado municipal Nuno Cardoso quando disse: “hoje fizemos aqui pedagogia”, porque,
verdadeiramente se as coisas estão legais, nós estamos aqui disponíveis, se estão ilegais,
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naturalmente seríamos acusados de compaginar com a situação. Muito obrigado. Fizemos aqui
pedagogia.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 9. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal a assunção de compromisso
plurianual para o Fornecimento de energia elétrica de instalações em Baixa Tensão Normal
(BTN) para os anos de 2021/2022 ao abrigo do Acordo-Quadro de Eletricidade da Central de
Compras da Região de Coimbra – Lote 1. ------------------------------------------------------------------------------ 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------------------- Renato Moço Nogueira Ribeiro----------------------------------------------------- A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Nuno Filipe de Jesus Cardoso ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor------------------- José António Pecegueiro Ferreira Serrano --------------------------------------- A Favor------------------- Álvaro António Mota Cavaleiro ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- A Favor------------------- Luís António Girão Fonseca---------------------------------------------------------- A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Graça Valente Reis ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure -------------------------------------------------------- A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Joaquim Neves Martinho ------------------------------------------------------------ A Favor-----------
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--------- António da Silva Ferreira ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- João António Góis Girão -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Dora Marisa Pessoa Maia ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ponto 10. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal a assunção de compromisso
plurianual para o Fornecimento de energia elétrica de instalações em Baixa Tensão Normal –
Iluminação Pública (BTN-IP) para os anos de 2021/2022 ao abrigo do Acordo-Quadro de
Eletricidade da Central de Compras da Região de Coimbra – Lote 1. ------------------------------------------- Não havendo 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------------------- Renato Moço Nogueira Ribeiro----------------------------------------------------- A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Nuno Filipe de Jesus Cardoso ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor------------------- José António Pecegueiro Ferreira Serrano --------------------------------------- A Favor------------------- Álvaro António Mota Cavaleiro ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- A Favor------------------- Luís António Girão Fonseca---------------------------------------------------------- A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Graça Valente Reis ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- A Favor-----------
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--------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure -------------------------------------------------------- A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Joaquim Neves Martinho ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- António da Silva Ferreira ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- João António Góis Girão -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Dora Marisa Pessoa Maia ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ponto 11. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal a assunção de compromisso
plurianual para o Fornecimento de energia elétrica de instalações em Baixa Tensão Especial
(BTE) para os anos de 2021/2022 ao abrigo do Acordo-Quadro de Eletricidade da Central de
Compras da Região de Coimbra – Lote 2. ------------------------------------------------------------------------------ Não havendo 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------------------- Renato Moço Nogueira Ribeiro----------------------------------------------------- A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Nuno Filipe de Jesus Cardoso ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor------------------- José António Pecegueiro Ferreira Serrano --------------------------------------- A Favor------------------- Álvaro António Mota Cavaleiro ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- A Favor------------------- Luís António Girão Fonseca---------------------------------------------------------- A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ A Favor-----------
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--------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Graça Valente Reis ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure -------------------------------------------------------- A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Joaquim Neves Martinho ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- António da Silva Ferreira ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- João António Góis Girão -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Dora Marisa Pessoa Maia ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ponto 12. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal a assunção de compromisso
plurianual para o Fornecimento de energia elétrica de instalações em Média Tensão (MT) para
os anos de 2021/2022 ao abrigo do Acordo-Quadro de Eletricidade da Central de Compras da
Região de Coimbra – Lote 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo 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------------------- Renato Moço Nogueira Ribeiro----------------------------------------------------- A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Nuno Filipe de Jesus Cardoso ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor------------------- José António Pecegueiro Ferreira Serrano --------------------------------------- A Favor-----------
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--------- Álvaro António Mota Cavaleiro ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- A Favor------------------- Luís António Girão Fonseca---------------------------------------------------------- A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Graça Valente Reis ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure -------------------------------------------------------- A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Joaquim Neves Martinho ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- António da Silva Ferreira ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- João António Góis Girão -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Dora Marisa Pessoa Maia ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ponto 13. Tomada de conhecimento, sob proposta do Executivo Municipal, da
cedência à ABMG - Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A., ao abrigo do regime de
cedência de interesse público, de vários trabalhadores vinculados ao Município de Montemoro-Velho por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. ----------------------- A AM tomou conhecimento da cedência à ABMG - Águas do Baixo Mondego e Gândara,
E.I.M., S.A., ao abrigo do regime de cedência de interesse público, de vários trabalhadores
vinculados ao Município de Montemor-o-Velho por contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 14. Tomada de conhecimento, sob proposta do Executivo Municipal da
Informação semestral do Auditor Externo sobre a situação económica e financeira do
Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A AM tomou conhecimento da Informação semestral do Auditor Externo sobre a
situação económica e financeira do Município. ----------------------------------------------------------------------- Ponto 15. Tomada de conhecimento, sob proposta do Executivo Municipal, da
autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia Municipal para
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Isenções e/ou reduções de taxas – Listagem de Isenções e/ou reduções de taxas concedidas
entre 01/06/2020 e 31/08/2020. --------------------------------------------------------------------------------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 01/06/2020 e 31/08/2020. ------------------------------------------------- Ponto 16. Tomada de conhecimento, sob proposta do Executivo Municipal, da
autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia Municipal para
Compromissos Plurianuais – Listagem de compromissos plurianuais assumidos entre
01/06/2020 e 31/08/2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A AM tomou conhecimento da autorização genérica para dispensa de autorização prévia
da Assembleia Municipal para Compromissos Plurianuais – Listagem de compromissos
plurianuais assumidos entre 01/06/2020 e 31/08/2020.------------------------------------------------------------ Ponto 17. Aprovar, sob proposta do Executivo Municipal, a proposta de não-aceitação
da transferência do exercício de competências no domínio da saúde para o ano de 2021 - Lei
nº 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
Decreto-Lei nº 23/2019 de 30 de janeiro, despacho nº 6541-B/2019 de 19 de julho e DecretoLei nº 56/2020, de 12 de agosto. ----------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo 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------------------- Renato Moço Nogueira Ribeiro----------------------------------------------------- A Favor------------------- Telma Margarida Neves Simões ---------------------------------------------------- A Favor------------------- António Augusto Santos Torres ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Nuno Filipe de Jesus Cardoso ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Francisco José Couceiro Nobre ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Fernando Pereira Nunes Curto ----------------------------------------------------- A Favor------------------- José António Pecegueiro Ferreira Serrano--------------------------------------- A Favor-----------
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--------- Álvaro António Mota Cavaleiro ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Marcelo Gustavo da Silva Ferreira ------------------------------------------------- A Favor------------------- Luís António Girão Fonseca---------------------------------------------------------- A Favor------------------- Lídia Maria Cavaleiro Teixeira Pagaimo ------------------------------------------ A Favor------------------- Joaquim António Graça Rainho ----------------------------------------------------- A Favor------------------- Maria Graça Valente Reis ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Rui Jorge Félix de Almeida ----------------------------------------------------------- A Favor------------------- Bruno Miguel Nunes Ferrão --------------------------------------------------------- A Favor------------------- Tiago Dinis Santos Silva --------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Ruben Emanuel Jorge Soure -------------------------------------------------------- A Favor------------------- Victor Manuel Pardal Monteiro ---------------------------------------------------- A Favor------------------- Joaquim Neves Martinho ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- António da Silva Ferreira ------------------------------------------------------------- A Favor------------------- João António Góis Girão -------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Dora Marisa Pessoa Maia ------------------------------------------------------------ A Favor------------------- Raul Nunes Leitão ---------------------------------------------------------------------- A Favor------------------- Carlos António Cristino Alves ------------------------------------------------------- A Favor------------------- António Correia Pardal Bispo ------------------------------------------------------- A Favor------------------- Usou da palavra o PMAM que disse: “Chegamos ao fim da nossa Ordem de Trabalhos,
permitam-me no entanto três questões adicionais: ------------------------------------------------------------------ - No dia 13 de outubro, os membros que constam do caderno eleitoral da DGAL, para a
eleição da senhora Presidente da CCDRC, serão convocados para a eleição em assembleia
eleitoral que decorre em todos os municípios entre as 16h00 e as 20h00.------------------------------------- - Mesmo nestas circunstâncias em que vivemos, mesmo com a forma de abertura, que
toda a gente diga o que quiser e como quiser, mesmo para além do tempo, foi para mim hoje,
mais uma vez, um privilégio ter presidido a esta Assembleia e, comummente todos recordámos
mas, folgo em perceber que, de facto, o nosso anterior 1.º secretário era uma pessoa estimada
por todos. Eu posso dizer é uma pessoa estimada por todos. ----------------------------------------------------- - Solicito à AM a aprovação das deliberações tomadas em minuta, para que possam ter
efeito imediato.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As deliberações foram aprovadas em minuta. -------------------------------------------------------------- Antes de encerrar a reunião, pedia-vos apenas aqueles que tiverem de sair, que saiam
ordeira e disciplinadamente e, aqueles que necessitam de declaração de presença, aguardem
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que se irá passar de imediato. --------------------------------------------------------------------------------------------- Muito obrigado pela vossa presença” ----------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,

Fernando Jorge dos Ramos

O PRIMEIRO SECRETÁRIO

José António Pecegueiro Ferreira Serrano
O SEGUNDO SECRETÁRIO,

Joaquim António Graça Rainho

