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---- De harmonia com o preceituado no artigo 27.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e de acordo com a convocatória feita a cada um
dos membros, realizou-se no vinte e nove de Abril do ano dois mil e vinte, por
videoconferência, em conformidade com o estabelecido no n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 1A/2020, de 19 de Março, a décima oitava sessão desta Assembleia Municipal, com a seguinte
ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto um – Apreciação da informação escrita do senhor Presidente da Câmara Municipal
acerca da actividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo – Para
conhecimento --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois – Informação sobre os compromissos plurianuais assumidos entre 11/02/2020
a 14/04/2020, ao abrigo da autorização prévia, no âmbito da Lei dos Compromissos, aprovada
pela Assembleia Municipal em 26/11/2019 – Para conhecimento -------------------------------------------- Ponto três – 2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano do ano 2020 – Para
deliberação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto quatro – Relatório de Gestão e Contas de 2019 – Ratificação do voto favorável do
senhor Presidente na Assembleia Geral da AR – Águas do Ribatejo, E.I.M., S.A. – Para
conhecimento --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco – Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e
Infracções Conexas relativo ao ano de 2019 – Para conhecimento ----------------------------------------- Ponto seis – Relatório de Avaliação do Grau de Observância do Estatuto do Direito de
Oposição – Para deliberação ------------------------------------------------------------------------------------------- No uso das competências que lhe são conferidas pela alínea c) do n.º 1 do artigo 30.º do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, o Senhor
Presidente da Assembleia Municipal deu por aberta a sessão eram vinte e uma horas. -------------- O senhor Presidente da Assembleia, informou os senhores Deputados Municipais que o

1

aePara e

Município de Salvaterra de Magos
Assembleia Municipal
Sessão Ordinária de 29/04/2020
ACTA N.º 18
senhor Deputado Emílio Manuel Coelho seria substituído por Isabel Margarida dos Santos
Coelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente, o Senhor Presidente da Assembleia procedeu, por chamada, à conferência
das presenças e registo de faltas, fazendo-se constar a presença dos seguintes Deputados
Municipais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nuno Mário da Fonseca Oliveira Antão ------------------------------------------------------------------------ Marta Lídia dos Santos Casimiro Jorge ------------------------------------------------------------------------ Telma Filipa Oliveira Simões -------------------------------------------------------------------------------------- Isabel Margarida dos Santos Coelho --------------------------------------------------------------------------- Rui Manuel da Silva Moreira -------------------------------------------------------------------------------------- João Pedro Caniço Marques Abrantes da Silva ------------------------------------------------------------- Nuno Miguel Ferreira Monteiro ----------------------------------------------------------------------------------- Francisco Monteiro Cristóvão ------------------------------------------------------------------------------------- Daniela Filipa Pires Belas Casaca ------------------------------------------------------------------------------- Carlos Fatia Tezo ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Dina Maria de Oliveira Monteiro ---------------------------------------------------------------------------------- Susana Paula Pereira Veiga Alves Nunes -------------------------------------------------------------------- Mário Rui Policarpo Santana da Silva Lobo ------------------------------------------------------------------- Carlos Manuel da Silva --------------------------------------------------------------------------------------------- Cláudia Maria Gerardo Pinto Mesquita ------------------------------------------------------------------------- Jorge Manuel Costa Santos da Silva --------------------------------------------------------------------------- António Mendes Vieira ---------------------------------------------------------------------------------------------- António de Oliveira -------------------------------------------------------------------------------------------------- Flávia Margarida Oliveira Santos -------------------------------------------------------------------------------- Maria de Fátima Coelho Sousa Gregório ---------------------------------------------------------------------- Manuel Joaquim Oliveira Faria Bolieiro ------------------------------------------------------------------------ João Batista de Oliveira ----------------------------------------------------------------------------------------2
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---- Rui Manuel Duarte da Silva --------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim António Correia Cardoso ------------------------------------------------------------------------------- Além da presença dos senhores Deputados Municipais estiveram, ainda, presentes o
senhor Presidente da Câmara Municipal, Hélder Manuel Ramalho de Sousa Esménio e os
senhores Vereadores Helena Maria Pereira das Neves, Noel Gomes Pereira Caneira, Paulo
Jorge Pires Cação, Luís Artur Ribeiro Gomes e Ana Patrícia Coelho Batista. -------------------------

Período Antes da Ordem do Dia
---- Interveio o senhor Deputado Nuno Monteiro cumprimentando todos os presentes e dizendo
o seguinte: Boa noite a tod@s, - Começo por saudar as medidas tomadas até ao momento e o
esforço que todas e todos que estão na linha da frente e que se encontram a desenvolver
trabalho em prol de toda a comunidade no nosso concelho. Permitam-me agradecer o esforço
de funcionários do município, profissionais de saúde, bombeiros municipais, GNR, IPSS`s,
empresas que garantem o acesso aos bens essenciais, alimentar e de medicamentos,
voluntários disponíveis para ajudar o próximo, à comunidade do nosso concelho que de uma
forma massiva, elevada e responsável têm respondido aos desafios de todos nós. - No entanto,
Sr. Presidente a democracia ainda não foi suspensa e o Bloco de Esquerda não prescinde do
seu papel de oposição. - ●Computadores para alunos - Garantir que todos os/as alunos/as
têm acesso a computadores ou outros meios de ensino à distância de forma a não fomentar a
desigualdade. - Há alunos que estão a ter aulas apenas pelo telemóvel. Os centros escolares
estão em grandes dificuldades em arranjar computadores para esses alunos. - ●Apoio na
comparticipação dos medicamentos; - Apoio na aquisição aos medicamentos da população
mais fragilizada: na criação de respostas renovadas em beneficio da comunidade idosa do
Concelho, considerando oportuno a implementação do Programa de comparticipação na
aquisição de medicamentos, a atribuir pelo Município; na comparticipação prevista no
programa tem como objectivo apoiar a aquisição de medicamentos com receita médica, na
parte não comparticipada, a cidadãos residentes no Concelho de Salvaterra de Magos, com
idade igual ou superior a 65 anos, nas condições definidas em regulamento; a aplicação
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do referido regulamento deve ser alargado à população do concelho que esteja em
dificuldades comprovadas devido à pandemia do covid19. - ●O município devia possuir
Testes ao covid19 - Sabemos que CIMLT forneceu testes para os lares. - Pode fazer falta em
casos urgentes exemplos de suspeita de contágio em lares ou fábricas. - ●Apoio ao comércio
local - ●Com o levantar do estado de emergência o pequeno comércio vai ter de tomar
medidas e importante a proatividade do município para puder auxiliar nesta fase inicial. ●Isenção de Taxas e resíduos Águas Ribatejo - No acesso à água, taxa de saneamento e
lixo, além da proibição do corte no fornecimento, é necessário garantir que não há lugar a
penalizações, multas e juros de mora por atraso de pagamento, e admitir a gratuitidade do
consumo essencial, determinado por escalões de consumo e número de pessoas do agregado
e empresas em dificuldades ou que foi imposta o seu encerramento, assim como mecanismos
automáticos de aplicação das isenções de pagamento. Podemos correr o risco de as pessoas
não solicitarem por desconhecimento ou receio de expor a sua situação mais fragilizada. Reuniões regulares e permanentes entre o Presidente do Município e as forças políticas
da oposição representadas na Assembleia Municipal. - Assistimos por todo o país a
reuniões regulares e permanentes entre o Presidente do Município e as forças politicas da
oposição de forma a todos conjuntamente responderem o melhor possível a esta pandemia; no
nosso concelho não. - Informação à população transparente e permanente através dos
meios próprios; - Não aceitamos que a informação escassa existente seja divulgada em
primeira mão na página pessoal do Facebook do Presidente de Câmara e passada diversas
horas no site do município;” -------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio a senhora Deputada Flávia Santos cumprimentando todos os presentes e lendo o
seguinte documento: “Caro Presidente da Assembleia Municipal, - Caro Presidente da Câmara
Municipal, Caros Deputados Municipais, - É inevitável começar a minha intervenção sem dizer
o que todos sabemos e sentimos, que vivemos tempos excecionais, que vivemos tempos
duros, que vivemos tempos únicos. - Tempos únicos que exigem de todos nós uma
responsabilidade acrescida, uma responsabilidade individual, mas acima de tudo uma
responsabilidade coletiva. - O modelo de sociedade de que tanto gostamos foi posto em causa
por este novo vírus e medidas únicas foram tomadas. Medidas que obrigaram à quase
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eliminação dos contactos sociais, mas que pelo contrário aumentaram o nosso dever de
solidariedade. - E acredito que é com a defesa deste nosso modelo de sociedade em vista, que
nos encontramos aqui. Nestes tempos que mais do que caminhos alternativos se exigem
soluções novas para os nossos concidadãos, para os nossos vizinhos, para as nossas famílias,
para nós. - Apesar do nosso concelho estar a ser abonado com uma baixa incidência de casos,
é nossa obrigação lembrar as vítimas desta doença e as suas famílias, e neste sentido
consideramos que deve esta assembleia propor um voto de pesar pelas nossas vítimas do
covid 19. - A nossa solidariedade não nos pode deixar esquecer que por trás dos números
baixos, estão pessoas que conhecemos, famílias que prezamos e lutos que lamentamos. - Foi
no meio destes tempos estranhos que festejámos no sábado passado o 25 de abril em que
festejámos ironicamente a Liberdade. - Festejámos o 25 de abril, nestes tempos estranhos em
que a liberdade que conhecíamos foi atacada, mas, estou certa, mais valorizada por cada um
de nós. - Também, é esta nova liberdade que hoje nos tem de trazer aqui. Amanhã são
anunciadas pelo governo as primeiras medidas de desconfinamento, os primeiros passos
para alcançarmos uma nova normalidade. - Sabemos que esta normalidade será diferente
daquela que conhecíamos, sabemos que existem e existiram limitações, sabemos que teremos
dificuldades. Dificuldades de cariz económico e de cariz social. - É nossa obrigação enquanto
agentes políticos estarmos ainda mais atentos às dificuldades do nossos concidadãos,
prepararmo-nos para vencer o "bicho", para ajudar as nossas empresas e para estar ao lado
dos nossos mais frágeis. - Estou convicta que é esta a principal função da Câmara Municipal
nos próximos tempos e obviamente também a nossa, na Assembleia Municipal. - Um dos
sectores que sabemos mais afetado economicamente por esta pandemia é a restauração e
pelo que nos tem sido possível perceber, vai ser um sector com grandes restrições e a ter de
se reinventar. - Posto isso, penso ser de ponderar pela CMSM a possibilidade dos espaços de
restauração do concelho serem isentos de taxas de ocupação de espaço público para as
esplanadas e que as mesmas possam ser provisoriamente, e quando possível, aumentadas,
possibilitando assim mais segurança para os utentes com uma maior atividade destes espaços.
- O fornecimento de EPI's na chamada 'linha da frente" que tem sido levado a cabo pela CMSM
é indispensável, mas é também necessário garantir que existem máscaras e desinfetantes
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disponíveis para aquisição dos cidadãos de salvaterra. Não estou a propor que a Câmara
Municipal vá a correr comprar máscaras para toda a população, mas sim que é aconselhável
ter uma estratégia para o caso destas escassearem ou terem preços incomportáveis. Também a questão do regresso às aulas, é algo que nos preocupa, quer no que toca à
limpeza de espaços, à disponibilização de gel desinfetante e à proteção dos profissionais com
saúde mais frágil ou idade mais avançada. - Mas também a questão social da escola enquanto
o melhor elevador social já criado, deve ter, na nossa opinião, uma atenção especial. - Nos
alunos mais novos, que não se prevê o regresso à escola neste ano lectivo, as questões
económicas agudizam as diferenças no acesso ao ensino. Como sabemos existem alunos sem
computador, sem acesso à internet e que como tal não acederão a aulas remotas mas
unicamente à possível "telescola". - Neste sentido pergunto se existe algum levantamento
sobre o número de crianças nestas condições e se mediante este número tem a Câmara
Municipal possibilidade de os apoiar? - Acabo a minha intervenção e como não poderia deixar
de ser, agradecendo a todos os que estão na linha da frente, que trabalham para combater o
vírus, que trabalham para que os serviços públicos continuem, que trabalham para que não nos
falte nada e dando uma mensagem de solidariedade para com aqueles que por razões
económicas ou de saúde estão neste momento mais frágeis.” ----------------------------------------------- Interveio a senhora Deputada Isabel Margarida Coelho cumprimentando todos os presentes
e lendo o seguinte documento: “Boa noite, - Cumprimento o Senhor Presidente da Câmara e
todos os Senhores Vereadores. - Cumprimentos os demais Senhores Deputados Municipais
assim como o Senhor Presidente da Assembleia Municipal Dr Francisco Madelino; Deixando mais uma vez uma nota de agradecimento a todos aqueles que durante esta
pandemia se colocam em risco diariamente para que nada nos falte; e deixando uma
igualmente uma nota de louvor ao executivo autárquico pela forma com que tem defendido a
nossa população da COVID 19. - Senhor Presidente é com grande orgulho que o vejo; e assim
nos temos cruzados; nas praças de touros do nosso País. É de salutar que o vejo, a si e ao
Senhor Presidente da Junta de Freguesia Manuel Bolieiro, não só nas larvadas e corridas de
touros aqui em Salvaterra de Magos, como também na principal Praça da nossa Pátria - o
Campo Pequeno- e nas demais praças de Portugal. É com orgulho que sei que o nosso
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Atravessamos pois um período negro ao nível económico, não só pela Covid 19; mas por uma
ditadura de gosto imposta pela Sr.ª Ministra da Cultura. - Sabemos que até à presente data não
há pacotes de apoio específicos para toureiros e ganadeiros; a tauromaquia tem ficado,
propositadamente, de fora das ajudas governamentais com o intuito de renegar para a miséria
todos quantos sobrevivem desta nossa tão nobre manifestação cultural. - É para nós imperativo
a defesa da tauromaquia e de todas as actividades económicas subjacentes à Festa Brava. Temos no nosso concelho a cavaleira Ana Batista (que tão bem foi por este executivo,
recentemente, homenageada), temos o Marinho Figueiredo (um dos melhores bandarilharemos
a actuar por terras de Espanha) temos dois ganadeiros (ganadaria Dias e ganadaria João
Ramalho); coudelarias várias e todas de elevada qualidade como por exemplo Senhora De
Alcamé e D’ Ornelas de Vasconcellos; temos campinos, está no ADN dos nossos Homens do
Concelho a bravura, a raça e a galhardia de tantos forcados... E como sabemos que a
tauromaquia move milhões de euros no nosso País aqui falamos de vários postos de trabalho
que são colocados em situações deverás periclitantes; falo do turismo taurino que deixará os
nossos restaurantes e cafés sem as normais lotações esgotadas em dias de corridas; assim
como as unidades hoteleiras do nosso concelho muito mais vazias caso não haja uma retoma
da actividade taurina; que todos sabemos que se depender do actual governo não será nesta
temporada; nem nas próximas... se fosse depender do Bloco de Esquerda, que aqui se faz
representar por exemplo em corridas e largadas; mas que na Assembleia da República quer
matar “o ganha pão” das gentes da nossa terra; do PAN que se esquece que aqui se
alimentam centenas de animais e que os mesmos são muito bem cuidados desde comida a
Veterinários e transporte ... tomáramos nos que todos os idosos, de todos os lares do nosso
País fossem tratados com os cuidados dos cavalos dos toureiros de Portugal; para não falar do
Governo em que a Senhora Ministra nos quer renegar para uma ditadura de gosto renegando o
ADN cultural do nosso País... e como mais cornadas da fome; Senhor Presidente da Câmara
defenda a nossa gente e a nossa cultura! Faça-o sem medos; porque eu sei que terá toda uma
população ao seu lado e pronta para lhe “dar primeiras”! - Senhor Presidente a nossa Praça
este ano completa 100 anos de existência; o Sr Eng Rafael Vilhais, empresário da nossa praça
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tem-se pautado pela excelência do seu trabalho e tem colocado na nossa terra cartéis de
primeira linha dando-nos lotações esgotadas quase sempre; acrescento que não nos podemos
esquecer que a praça de touros de Salvaterra de Magos constitui uma elevada fonte de
rendimentos para a Santa Casa da Misericórdia do nosso concelho; afinal à semelhança do
que se passa em 80% das praças do nosso País é também esta propriedade da SCM e por
isso mesmo é também ela “entregue” ao empresário que a arrebata em concurso pela melhor
oferta. - Senhor Presidente, Sr Eng Hélder Esménio peço-lhe, com toda a humildade, que olhe
para este sector e que assim ajude a salvar tantas famílias da fome no nosso concelho.
Muito obrigada.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal cumprimentando todos os presentes e
dizendo o seguinte: “Como uma questão prévia e só a ideia de que a Câmara Municipal e é
uma abordagem genérica e não especifica para ninguém, nem nenhuma das propostas em
concreto formulada pelos senhores Deputados, mas a ideia de que a Câmara pode tudo e vai
criar um conjunto de respostas que duplicam resposta que outros estão a encontrar ou estão a
buscar, seja na economia, seja na saúde, seja na educação, não vai acontecer em Salvaterra
de Magos. Enquanto eu for Presidente de Câmara vou primar naturalmente pelo apoio àqueles
que mais são carenciados, àqueles que mais necessitam e para isso temos os critérios que
sempre tivemos, através da acção social do Município, através dos nossos parceiros que estão
nas várias respostas que fomos encontrando e fomos construindo em conjunto, sejam as
IPSS´s, seja a rede social de apoio que criámos, seja através do CLDS 4G, seja através da
RLIS, seja através da Segurança Social, nós vamos ser parceiros de todas as respostas mas
não vamos fazer nenhum campeonato de querer chegar primeiro a isto ou áquilo do que o
Governo quer chegar ou do que outra Câmara qualquer vizinha faça. Nós vamos procurar
responder não comprometendo o equilíbrio financeiro da Câmara Municipal, porque parece por
vezes que algumas das soluções que são apresentadas, esquecem a capacidade financeira e
esquecem os limites a que nós de algum modo estamos condicionados e, portanto, vou
esperar que no final do mandato, no próximo ano, a Câmara Municipal continue com a sua
dívida sustentável, dentro da mesma dimensão se possível, e que seja viável também que a
nossa comunidade esteja bem melhor e a nossa actividade económica esteja bem melhor do
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que está hoje. Tentando responder de uma forma breve às questões colocadas, dizer o
seguinte, em relação ao campeonato dos computadores, o Ministério da Educação que tem a
responsabilidade da gestão das escolas e o senhor Primeiro Ministro deram boa resposta à
questão e, portanto, nós sabemos porque os Agrupamentos de Escolas comunicaram ao nosso
pelouro da educação quais é que eram as necessidades de computadores que há, e o que eu
disse desde a primeira hora, foi que daria o apoio que fosse julgado necessário pelos
Agrupamentos de Escolas a todos os alunos do escalão A e B que viessem a necessitar e para
os quais o Governo não encontrasse respostas. Os Agrupamentos de Escolas tiveram também
instruções nossas, no sentido de quando têm as salas de aulas desactivadas, as salas de
informática e que têm todos os tablets que o Município de Salvaterra de Magos atribuiu a
ambos os Agrupamentos por força do projecto da promoção do sucesso escolar, podiam usar
todos esses equipamentos municipais, dentro dos critérios que o próprio agrupamento
definisse ou que os próprios Agrupamentos definissem, para fazer chegar às crianças que
necessitassem deles, portanto, os agrupamentos sabem dessa disponibilidade do Município
para ceder todos os equipamentos que tem nos Agrupamentos de Escolas às crianças que
eles identificassem como tendo essa necessidade e para as crianças em particular
naturalmente que não tenham capacidade financeira de responder. Por outro lado também
sabemos que a Associação de Pais, nomeadamente no Agrupamento de Escolas de
Salvaterra, salvo erro, também criou uma rede e tem estado a trabalhar em conjunto com o
Agrupamento de Escolas e, portanto, em relação aos computadores a acção social da Câmara
responderá naquilo que não for possível responder pelo agrupamento, pelo Ministério da
Educação ou pela Associação de Pais que tem estado a trabalhar nestas matérias em
conjunto. Em relação aos medicamentos, a proposta do senhor Deputado do Bloco de
Esquerda, replica uma proposta que foi feita na Câmara Municipal e que tinha na sua génese a
atribuição de medicamentos a pessoas com mais de 65 anos, nós estivemos a debater na
última reunião de Câmara e foi decidido com os votos do Partido Socialista que a senhora
Vereadora Helena Neves iria avaliar, porque tem o pelouro da Acção Social também, ficou de
avaliar até Outubro, que é a altura em que na Câmara Municipal aprovamos o próximo
orçamento municipal, como é que iriamos incluir no Orçamento da Câmara Municipal uma
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rúbrica para podermos apoiar os medicamentos, mas não apenas para as pessoas idosas, mas
também para a comunidade, para as famílias que fossem mais frágeis e na componente que
não é apoiada pelo Estado. Essa avaliação que ficou de fazer até Outubro, teria de avaliar
duas soluções, ou a criação de um regulamento municipal de apoio ao medicamento ou a
adesão do Município a um protocolo que a Associação Nacional dos Municípios Portugueses já
tem nesta área e que extravasa claramente a questão da idade para a colocar na questão da
necessidade e nós discutimos isso muito na reunião de Câmara e explicámos também que a
nossa posição era essa, o Bloco de Esquerda queria, como foi dito pelo senhor Deputado, que
fosse já, nós não temos regulamento municipal, os regulamentos municipais são aprovados
pela Assembleia Municipal e, portanto, parece-nos que para já não é enquadrável na Lei criar
qualquer norma à pressa pela Câmara para fazer face a uma situação sem a aprovação prévia
da Assembleia Municipal e depois precisamos de estudar e precisamos até de perceber o que
é que vai acontecer no pós crise, no pós crise da saúde, qual é a dimensão da crise económica
e quais vão ser aqueles que vão, de facto, necessitar de maior apoio, se serão os idosos dado
que muitos deles vão continuar a poder ter as suas reformas e as suas pensões, mesmo que
de baixo montantes, ou se serão a população activa com filhos e com encargos que possam
não ter empregos e possam não ter capacidade financeira. Vamos estudar isso e ficou o
compromisso, e foi isso que foi aprovado na Câmara, de dar resposta a esta matéria dos
medicamentos, repito, não apenas para os idosos mas para toda a população que tenha
efectivas carências nessa área. Em relação à questão dos testes, e já não é a primeira vez que
o senhor Deputado Municipal fala de alguma forma, no sentido de parecer que a CIMLT é uma
estrutura da qual a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos não faz parte, isso chega a ser
um bocadinho ridículo, desculpe-me senhor Deputado, porque o senhor Deputado diz que a
Câmara Municipal também tem de ter testes que tem com a CIMLT, ou seja, a Câmara
Municipal paga os testes na CIMLT e depois também tem de ter testes que dupliquem os testes
da CIMLT, que depois duplicam os testes da Segurança Social, que quadruplicam os testes da
saúde e que quintuplicam os testes que vão sendo feitos nas várias Unidades de Saúde.
Senhor Deputado, eu peço-lhe alguma contenção ou peço-vos alguma contenção nesta
matéria, porque nós já testámos alguma da nossa população, dentro das necessidades, nunca
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faltaram testes em Salvaterra de Magos a nenhum problema que nos surgiu, seja nos lares,
seja do que o senhor Deputado falou na primeira linha e o senhor Deputado deve desconhecer,
mas já foram testados bombeiros, estão a ser testados agentes da GNR, já foram testados
todos os funcionários e utentes de dois lares, amanhã vamos testar mais 7 dezenas de utentes
dos lares, temos já feito o levantamento para testar mais cinco dezenas de funcionários de
outros lares. Esta ideia de que começa a ter laivos de populismo, que prefiro não comentar,
porque de facto confesso já me começa a irritar e estou seguramente cansado hoje, para poder
ter alguma tolerância em relação a esta ideia, de agora a Câmara ter testes além dos testes da
CIMLT, como se a Câmara fizesse testes, depois a Câmara tem testes mas a Câmara não faz
testes, quem faz testes são os profissionais de saúde, que é o que vão fazer amanhã nas tais 7
dezenas de funcionários que vão ser testados. Depois em relação ao comércio local, a reacção
que foi tida de imediato, perante a quebra de rendimento de alguns dos comércios e queda de
rendimentos em algumas das famílias e também quebra de rendimentos em algumas das
IPSS´s, foi numa primeira avaliação feita no âmbito da AR e também já foi assumida no âmbito
da Câmara Municipal e, portanto, nessa medida vai haver isenções de taxas fixas para as
famílias, as empresas e IPSS´s que estejam em situações de vulnerabilidade económica
naturalmente, mas depois também foram tomadas as medidas no sentido de apoio às
empresas que foi desde logo e agradeço a referência da senhora Deputada Marta Jorge a isso,
que foi o facto de ter tido sempre vários serviços presenciais, tivemos muitas estruturas em
teletrabalho que vão preparando um conjunto de respostas, mantivemos em atendimento
presencial e a trabalhar, quer o Balcão Único do Município, que recebe e licencia e aprova
projectos e passa certidões permitindo que minimamente a economia local nessa matéria, não
seja prejudicada, o Espaço de Cidadão que também foi referido, que também é dos poucos
que foi mantido na nossa região, notou-se até algum problema de acréscimo de afluxo de
utentes ao serviço e, portanto, para além disso não cobramos as rendas a todos aqueles com
quem temos relações contratuais, rendas de restaurantes, de bancas, de lojas do mercado, de
bares das piscinas, não cobrámos as rendas às pessoas como forma de as ajudar, também
não cobrámos às famílias parte das refeições do mês de Março nos dias em que ainda houve
aulas, como forma também de ajudar as famílias, não só as refeições como o prolongamento
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de horários e um conjunto de outras coisas que fizemos ao nível também da Universidade
Sénior, da Escola Municipal de Natação, portanto, estivemos a apoiar as famílias e vamos
tentar estar atentos, aceito como boa a sugestão da senhora Deputada Flávia, no que diz
respeito às esplanadas, era uma matéria que nós tínhamos também já pensada, mas ela tem
que funcionar de facto em resposta a solicitação dos próprios, o problema é que depois a
esplanada tem um conjunto de regras regulamentares que impõem um conjunto de restrições à
sua dimensão, que na prática porque é uma norma regulamentar, nós podemos não poder
ultrapassar, a não ser que haja uma alteração ao regulamento municipal, mas depois a
alteração ao regulamento municipal para tornar por exemplo mais francas como disse as
esplanadas, cria depois problemas de contradição com as normas legais que existem que tem
a ver com a mobilidade dos cidadãos, com a mobilidade das pessoas deficientes, portanto, há
aí um conjunto de regras mas nós vamos estar muito atentos a essa matéria das esplanadas
como foi sugerido. Em relação ao apoio da primeira linha que foi referido, nós também
apoiamos financeiramente, aliás consta desta revisão orçamental que hoje vão discutir, apoios
até ao hospital distrital de Santarém, com ventiladores e outros equipamentos que ainda
possam vir a ser adquiridos pelos Municípios desta região. Depois outra das questões que
também foi falada tinha a ver com critérios da informação, eu percebo que os senhores
Deputados do Bloco de Esquerda procuram replicar nas Assembleias Municipais o que vão
ouvindo nas redes sociais e, portanto, obviamente e queira ele próprio condicionar a liberdade
que o Presidente de Câmara tem de poder comunicar com as pessoas, mas enfim, ainda por
cima o Presidente de Câmara como sabemos é o primeiro responsável da Protecção Civil,
portanto, eu vou tomar a sua observação como critica e não vou tentar fazer mais ironia em
relação a isso, dizer apenas que o Município de Salvaterra de Magos publica todas as
informações oficiais que obtém, provenham elas da Direcção Geral de Saúde e fá-lo por volta
da hora de almoço, provenham elas no âmbito da Autoridade Nacional de Emergência e
Protecção Civil ao final da tarde, publica também os dados que obtém. Não me vai condicionar,
por muito que isso lhe possa custar senhor Deputado, a si ou ao Bloco de Esquerda, não vai
seguramente condicionar a minha capacidade também de intervir nas plataformas que eu
entenda que devo fazer, repito ainda mais na qualidade de primeiro responsável da Protecção
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Civil Municipal. Em relação à questão das máscaras sociais, fico já satisfeito por ver a senhora
Deputada Flávia ter tido o bom senso de referir que o Município não vai comprar ou não deve
comprar máscaras para a Comunidade, porque objectivamente a Câmara de Salvaterra de
Magos, aconteça o que aconteça à nossa volta, não vai comprar máscaras comunitárias ou
máscaras sociais, mas fará aquilo que deve fazer que é aqueles que não possam fazer e que
solicitem esse apoio através da nossa Acção Social, é aí e a esses que nós teremos
naturalmente que dar resposta nesta matéria e espero bem, que como todos temos visto nas
notícias, que as máscaras vão seguramente proliferar, há dezenas e dezenas de empresas a
tentar fazê-las e, portanto, julgo que elas vão chegar para as necessidades, sendo que como
temos também visto e lido, qualquer solução que seja interpor entre a nossa boca um tecido ou
um pano, até que haja outra solução, é sempre uma solução positiva, podendo não ser a ideal
mas é seguramente uma posição que ajuda a proteger o outro. Em relação à questão que foi
colocada pela senhora Deputada Marta Jorge que diz respeito à resposta de segunda linha, a
Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, criou um conjunto de respostas de segunda linha
para poder albergar ou pessoas idosas que tenham, e esperemos que não seja necessário,
que tenham de sair de algum lar ou com doença Covid ou sem doença Covid ou para estar em
vigilância activa ou então ainda como solução para a nossa comunidade. Nós criámos uma
primeira resposta em Salvaterra de Magos de três espaços onde temos um conjunto de 60
camas e temos 3 espaços exactamente para poder separar as pessoas, se for caso disso,
criámos com o apoio do exército uma resposta em Marinhais de 40 camas e temos uma
resposta na Glória do Ribatejo, uma sala de ginástica, de 10 camas com potencial de
crescimento se precisarmos para mais 40 camas, portanto, estamos com mais de uma centena
de camas disponíveis, temos a possibilidade de crescer até centena e meia e julgo que as
estruturas que criámos são suficientemente capazes e espalhadas no território, para se a
necessidade surgir em alguma das freguesias as pessoas ficarem relativamente próximas das
suas áreas de residência ou das suas áreas habituais de residência, sem criar também por aí
melindres. Em relação à questão da senhora Deputada Isabel Margarida sobre a tauromaquia,
dizer que nós naturalmente que integramos na Associação dos Municípios a secção dos
municípios taurinos, naturalmente que é uma questão que será tratada logo que possível, se é
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que não foi já, porque eu creio que já foi colocada a questão do iva e nós trataremos também
estas famílias que referiu, através da nossa resposta habitual, através dos serviços de acção
social se houver necessidade disso e também como disse no âmbito da secção dos municípios
taurinos. Depois dizer que em relação a isto, gostaríamos muito de ter feito um centenário da
nossa Praça de Touros, algo diferente, aliás saiu essa programação com múltiplas iniciativas
em conjunto também com a Santa Casa da Misericórdia, porque faz em Agosto 100 anos que a
Praça de Touros foi construída. Contudo e apesar das restrições aos eventos culturais
permanecerem por muito tempo, há uma coisa que seguramente fazemos, que é a edição da
revista Magos alusiva a esta temática, não deixaremos de a publicar para que fique disponível
para todos e fique também online para as gerações futuras.” ------------------------------------------------- Interveio o senhor Deputado Nuno Monteiro dizendo o seguinte: “Senhor Presidente, só
aqui duas ou três questões, em relação às explicações do senhor Presidente. Em primeiro
lugar senhor Presidente, eu compreendo que esta deve ser uma altura de grande desgaste e
de grande stress para si. Saiba que tem o meu respeito por isso, esta é uma situação diferente
do que alguma vez enfrentámos e todos nós temos responsabilidades e as suas no Município
são de certeza acrescidas e complicadas e o meu respeito isso. Agora senhor Presidente, lhe
garanto que não é o facto de se irritar ou não irritar que me vai coibir de fazer as minhas
intervenções, mas saliento mais uma vez e para mim é o mais importante, respeito o trabalho
que tem feito e a posição difícil que enfrenta. Posto isso, deixe-me fazer 3 perguntas em
relação ao esclarecimento que me deu. Eu percebi que em relação ao campeonato, como
chama o campeonato dos computadores, para mim é o problema dos computadores, eu
percebi que o Município se disponibilizou para ser uma alternativa, depois se o Ministério da
Educação não conseguir colmatar todos os problemas, aquilo que lhe pergunto é se depois
dessa disponibilidade tem um ponto de situação? Sabe qual é o ponto de situação em relação
a essa situação? Depois em relação aos medicamentos, eu até fui aqui ler a proposta, porque
deve haver aqui alguma coisa que não está correcto, a proposta inicial do Bloco de Esquerda
tinha a ver com a idade dos 65 anos, mas no dia 1 de Abril o Bloco de Esquerda, propôs que
fosse acrescentado a essa situação dos 65 anos, todas as pessoas que tivessem dificuldade e
passo a citar “estejam em dificuldades comprovadas devido à pandemia do Covid-19”, portanto
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esse alargamento já está inerente à proposta do Bloco de Esquerda e a minha questão é só
uma, é como o senhor Presidente diz, nós achamos que era importante ser já, portanto, se
vamos tentar levar ao orçamento em Outubro, isto só entrará em Janeiro e até lá,
possivelmente tudo indica para isso, a crise financeira vai ser grande e muitas pessoas vão
passar dificuldades, portanto, na nossa perspectiva ela devia ser já. Para terminar, em relação
aos testes fica aqui a ideia, pelo menos é essa que eu tenho e ainda bem que assim é, que se
for preciso testes no Município neste momento, eles são possíveis de se fazer.” ----------------------- Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal dizendo o seguinte: “Eu já agora
também, só fazia aqui uma pequena intervenção sobre estes tempos, mais do que perguntas
sobretudo dois ou três reconhecimentos. Nos tempos que vivemos gostava de fazer aqui uma
congratulação à capacidade da Câmara e do seu Presidente em estar presente e acompanhar
esta crise do Covid -19 e também em dificultar a sua disseminação no Concelho. A intervenção
da Câmara tem sido fundamental, gostava também aqui de congratular os funcionários
públicos que têm estado na linha da frente, aos médicos, aos enfermeiros, aos funcionários das
instituições de saúde, aos farmacêuticos, mas também fazer aqui um reconhecimento aos
professores que têm feito um esforço significativo de acompanhar os alunos por meio digital.
Também gostava de deixar aqui uma congratulação às IPSS´s e à Misericórdia, que têm
estado no centro da luta e do perigo e a questão a suportar as reduções significativas de
receitas, sobretudo no que tem a ver com as componentes de apoio à infância e também às
creches e a todo esse tipo de apoios. Também gostava de felicitar aqui os trabalhadores do
sector privado, que são milhares e trabalham, nunca têm estado confinados, para manter o
funcionamento e o funcionamento da sociedade. Gostaria ainda de dizer que o Sistema
Nacional de Saúde mostrou que é um exemplo do ponto de vista internacional e mundial, como
a OCDE sempre tem reconhecido e neste momento vemos as várias instituições, como a
Organização Mundial de Saúde a reconhecer que o Sistema Nacional de Saúde português está
nos dois ou três exemplos dos mais marcantes a nível mundial e isso pode ser feito, essa
comparação, com os países que o não tem. Quem acompanha as estatísticas sabe que as
diferenças de esperança de vida nos 20% mais pobres, por exemplo, entre Portugal e o Estado
Washington superam uma década a favor de Portugal e hoje no caso dos Estados Unidos, o
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exemplo é notório, hoje todos reconhecemos que o estado nestes dois serviços, a Educação e
no Sistema Nacional de Saúde, tem quase 80% dos funcionários e tem sido fundamental e
será certamente fundamental ter um estado forte nestas duas componentes e temos sabido
que quer no sector da educação quer no sector da saúde quer em muitos debates recentes
sobre os excessos de pessoal, sobre as gorduras do Estado ficou evidente que nestes
momentos é sobretudo com o Estado que nós contamos. O impacto económico certamente é
grande e será grande, mas ainda muito desconhecido, os apoios estão a ser elaborados,
inclusivamente a União Europeia ainda tem algumas das matérias para esclarecer,
relativamente a um grande plano de apoio à economia e eu gostava de dizer que é sempre
interessante verificar que agora se pede despesa pública sem limites, já em 2008 e 2009 se
ouviu este discurso, despesa pública para aguentar a procura, para aguentar a economia e
depois soubemos qual foi o discurso e o slogan, mesmo que não viesse a troika isso ir-se-ia
além da troika, foi o slogan digamos, no final de 2011 e 2012. Neste sentido, a Câmara
Municipal deve estar na linha da frente, mas ver a sua intervenção como supletiva da política
pública nacional, como disse o senhor Presidente da Câmara, e os apoios devem ser muito
selectivos, porque sabemos que aqueles que agora estão a pedir mais despesa pública, serão
aqueles que mais à frente estarão com a Holandas ou as Filândias desta vida a dizer que nós
próprios iriamos além da troika. Solicita-se ainda à comunidade, à população que esteja
disponível para apoiar as IPSS´s, sobretudo a manter as suas receitas, sobretudo aqueles que
conseguem manter os seus rendimentos, os cidadãos que pedem ao estado para manter os
seus rendimentos e para manter o seu emprego, devem também ter a mesma solidariedade
para, mesmo que não haja creches abertas e serviços de infância, se não tiveram redução dos
seus rendimentos para manter a solidariedade com as IPSS´s e com os trabalhadores que lá
estão. Sabemos que a intervenção da saúde e das autoridades da saúde, é conter os idosos
nos locais, isolando-os nos casos de infecção e não levá-los para outros lados e disseminar a
infecção e retirar apenas os idosos conjunturalmente, dois ou três dias para fazer a
desinfecção, e que nestes momentos tem sido manifesta a falta de pessoal de apoio aos
idosos, porque muitos destes trabalhadores têm que fazer os testes, pouquíssimos para não
dizer quase ausentes, os voluntários nesta matéria e também fica aqui o apelo à solidariedade
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dos familiares nesses momentos. Felizmente em Salvaterra de Magos temos vindo a conter,
apesar do problema de um ou dois lares, deve-se continuar assim a pedir à população que
durante alguns meses continuemos a ter regras de segurança, pois como sabemos a incerteza
cientifica é enorme, parece que não há imunidade colectiva suficiente, a vacina no melhor do
melhor dos cenários é apontada apenas para o final do verão e todos devemos ser
responsáveis, sobretudo na protecção aos mais idosos, porque é aqui que continua a residir o
principal campo de batalha e nisso são as autoridades de saúde, são os técnicos das IPSS`s e
das pessoas que trabalham nestas entidades que são a força da frente fundamental para
diminuir o risco, enquanto a ciência não tiver, digamos, certezas e capacidade para resolver
este problema. Portanto, senhor Presidente de Câmara muitos parabéns pela forma nestes
momentos de incerteza que tem agido e estou de acordo que tem de haver muito sangue frio
para ser supletivo da política nacional e não colocar a Câmara em situação económica muito
difícil, porque sabemos que aqueles agora que pedem despesa pública para tudo e para nada,
são os mesmos que irão pedir politicas restritivas, políticas da austeridade e a pedir menos
estado e teoricamente melhor estado, portanto, muito obrigado senhor Presidente.” ------------------- Interveio o senhor Deputado Nuno Antão cumprimentando todos os presentes e dizendo o
seguinte: “O PSD através da senhora Deputada Flávia apresentou uma proposta de um voto de
pesar da Assembleia Municipal, para com todas e todos aqueles que infelizmente já caíram
pelo efeito do Covid, mas também às famílias e por quem ainda está nesse combate, era
propor um método que se possa a Assembleia Municipal genericamente tem este voto de
pesar como sendo seu, nós construímos um texto, fazemos circular pelos grupos municipais e
depois tornamo-lo público, através nomeadamente dos meios digitais da autarquia, era para
fazer esta proposta senhor Presidente.” ----------------------------------------------------------------------------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal dizendo o seguinte: “Em relação outra
vez à questão dos computadores, colocada de novo pelo senhor Deputado Nuno Monteiro,
dizer o mesmo que disse há pouco, a Câmara Municipal responderá às solicitações que tiver e
avaliará e apreciará depois de perceber o que o Governo da nação fará em relação aos
computadores e faremos em relação às crianças e os jovens do escalão A e B, aquilo que for
determinado e na lógica do apoio que temos dado no âmbito da acção social escolar. Em
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relação à questão dos medicamentos, volto a dizer senhor Deputado, foi aprovado na Câmara
e vamos avaliar a situação pós pandemia, a senhora Vereadora vai avaliar se o que é
necessário criar é um regulamento para propor à Assembleia Municipal ou a adesão a um
protocolo que já existe com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e em função
dessa apreciação, auscultando outros projectos e auscultando o mérito e o demérito de uns e
de outros, assim o faremos à Assembleia Municipal, aprovar ou a inclusão da verba no
orçamento municipal e faremos também a opção entre os dois caminhos, se é o do
regulamento ou se é o da adesão à Associação Nacional dos Municípios Portugueses. O
Município não vai além disto que é da norma legal de, ou tem que aprovar um regulamento na
Câmara e na Assembleia Municipal e não é para dar resposta ao Covid, senhor Deputado,
como o senhor referiu, é para dar resposta á fragilidade económica das nossas famílias no pós
Covid, no pós troika e no pós que possa acontecer, é um regulamento que extravasa a mera
conjuntura da Covid. Em relação à questão que também referiu dos testes, até hoje todos os
testes que foram necessários fazer no Concelho, foram feitos e, portanto, esta é a realidade até
hoje e até amanhã, porque amanhã também serão feitos mais, o futuro a Deus pertence, o que
nós comprámos em conjunto com as outras Câmaras foram 2 mil testes à Faculdade de
Farmácia e, portanto, eu quero acreditar que eles darão resposta às situações que possam
acontecer no Concelho, mas se a pandemia generalizar podemos ter que comprar mais testes.”
---- Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal dizendo o seguinte: “Eu tinha-me
passado aquilo que o senhor Deputado Nuno Antão disse, que é uma proposta da senhora
Deputada Flávia para haver um voto de congratulação com as vítimas. Eu gostava de por isto à
consideração, parece-me bem, apenas gostava de dizer que o voto deveria ser bem feito, bem
feito não é este o termo correcto, devia ser feito de forma a que as pessoas que possam morrer
de outras razões não digam porque é que, digamos o voto é sobre esta situação, ou seja, a
formulação na minha opinião deve ser dita que a morte é um símbolo do voto de pesar pelas
pessoas que morreram com o Covid que é um voto simbólico pelos efeitos que poderia ter ou
poderão ter se não houver uma intervenção colectiva solidária e que simbolicamente
representam a responsabilidade solidária que a sociedade tem, sobretudo para com os mais
velhos. Era neste sentido a minha proposta a ser feita, creio que morreu apenas uma pessoa,
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não foi senhor Presidente?” -------------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta o senhor Presidente da Câmara Municipal disse: “Duas pessoas idosas.” ---------- Interveio novamente o senhor Presidente da Assembleia Municipal dizendo o seguinte:
“Duas pessoas com Covid, portanto, como sabem do ponto de vista estatístico, Portugal
adoptou um método, qualquer pessoa que morra desde que tenha Covid é referenciada com
Covid, portanto, são pessoas que morrem com Covid, ou seja, não é que morrem de Covid e,
portanto, essas duas pessoas no fundo simbolizam a luta que nós estamos a tratar, ou seja,
que é uma sociedade civilizada e humanista que tem de defender aqueles que são mais idosos
ou que são grupos de risco, mas sobretudo as pessoas mais idosas. Dito isto posso por então
à votação, depois eu pedia então, se não se importassem que fizessem trocar entre os líderes
dos grupos a formulação e podia por à votação.” ----------------------------------------------------------------- Submetido a votação o voto de pesar, foi o mesmo aprovado por unanimidade. ------------------- Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal dizendo o seguinte: “Eu disse
apenas esta nota, porque vivemos tempos às vezes de demagogia, cada pessoa que morre é
sempre um drama para os que estão próximos deles, para as famílias, e pode até haver mortes
mais dramáticas e dizem porque é que é para estes e não é para mim, etc e para não haver
digamos, uma situação dessas e é esse o objectivo da Assembleia referenciada com esta luta
e ainda não vencemos, mas certamente que iremos vencer.” ------------------------------------------------- Ponto um - Apreciação da informação escrita do senhor Presidente da Câmara
Municipal acerca da actividade do Município, bem como da situação financeira do
mesmo – Para conhecimento ---------------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------- Ponto dois - Informação sobre os compromissos plurianuais assumidos entre
11/02/2020 a 14/04/2020, ao abrigo da autorização prévia, no âmbito da Lei dos
Compromissos,

aprovada

pela

Assembleia

Municipal

em

26/11/2019

–

Para

conhecimento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------19
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---- Ponto três - 2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano do ano 2020 –
Para deliberação --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o senhor Deputado João Caniço cumprimentando todos os presentes e dizendo o
seguinte: “Eu gostava de perguntar ao senhor Presidente da Câmara Municipal, relativamente
aqui à revisão do orçamento, há aqui valores que são significativos, se ele podia dar a
explicação à Assembleia Municipal sobre esta questão. Nos impostos indirectos há uma baixa
de cerca de 39 mil euros, depois nas taxas há uma saída de quarenta e poucos mil, etc, era se
o senhor Presidente explicava, os motivos que levam a esta revisão.” ------------------------------------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal dizendo o seguinte: “Em relação à 2.ª
revisão orçamental, se o senhor Presidente me permitesse, eu fazia uma intervenção geral. ------- Seguidamente o senhor Presidente da Câmara Municipal passou a ler o seguinte
documento: “Esta revisão é fundamental para a actividade municipal, pois procura incorporar
saldos/reforços resultantes da entrada em vigor da Lei do Orçamento de Estado, mas também
e principalmente ajustar a despesa municipal à realidade que a pandemia do Coronavírus
introduziu no conjunto da intervenção municipal. – Para a Protecção Civil e para os seus
agentes, em particular a Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de
Magos, assim como, para a aquisição de equipamentos de primeira linha no combate à Covid19, temos mais 200.000 euros que somam aos cerca de 100.000 euros que já despendemos. –
Para os Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos (EPI e viatura de combate a incêndios
florestais) temos mais 43.000 euros, que somam aos cerca de 200.000 euros que já atribuímos
para apoio ao funcionamento, seguros, aquisição de ambulância e fornecimento de gasóleo.
Para a viatura florestal reservamos em 2021 mais 20.000 euros. – Esta revisão prevê ainda,
adquirir mais 20.000 euros para EPI’s (para apoiar a actividade municipal e a da Rede Social
Municipal), a que se soma verba semelhante para adquirir, no âmbito da CIMLT, ventiladores
para o Hospital Distrital de Santarém. Estuda-se ainda pagar uma centena de fatos, cerca de
75.000 euros, para todos os que naquele hospital trabalham na UCI. – Para apoiar o
funcionamento dos Centros de Dia que apoiam domiciliarmente os idosos e para permitir
reduzir em 50% as mensalidades das famílias com filhos nas Creches e Jardins de Infância
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destas IPSS’s vamos afectar 100.000 euros do orçamento municipal. – Porque vai ser preciso,
a seguir a esta fase, garantir a sustentabilidade das nossas associações, em particular, da
atividade cultural e desportiva, assim como contribuir para retoma da economia local, vamos
prever quase 0,5 milhão de euros para reforçar o apoio previsto às associações culturais,
vamos prever 60.000 euros para o evento Jornadas de Cultura a decorrer em Setembro e para
o Natal e o Comércio Local (em Dezembro), para a melhoria da iluminação pública e aplicação
de tecnologia LED temos mais 50.000 euros. Na área do desporto reforçamos para 40.000
euros, este ano, o apoio Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo para as obras dos
balneários do Campo dos Carvalhos, assim como 30.000 euros este ano (e outro tanto para o
ano) para a reabilitação do Ginásio de Trampolins, cuja candidatura aguarda decisão do IPDJ.
– Para apoiar a educação e o transporte escolar prevemos a aquisição por 85.000 euros de um
novo autocarro. – O ambiente, os resíduos urbanos e os arranjos urbanísticos vão ter mais
100.000 euros, pois a confinação da população “produziu” mais resíduos a transportar a
tratamento. – Para as repavimentações de centros urbanos e também do troço que falta na
Rua João Pinto Figueiredo, em Marinhais são quase mais 140.000 euros. – Prevemos ainda,
embora a dinâmica da gestão desta crise de saúde pública o possa impossibilitar afectar este
ano 50.000 euros (e no próximo 95.000 euros) para a construção de um novo estaleiro e do
abrigo para cães em área industrial de Salvaterra de Magos.” ------------------------------------------------ Interveio o senhor Deputado Nuno Monteiro dizendo o seguinte: “Esta 2.ª revisão
orçamental não seria seguramente as opções que o Bloco teria neste momento, a prioridade
neste momento será cuidar de todos e de todas e por isso desejaríamos ver aceitadas verbas
para as seguintes medidas nesta revisão: aquisição de máscaras para a população, aquisição
de computadores para distribuição pelas crianças e jovens em idade escolar para o
acompanhamento das aulas via internet, aquisição de testes Covid 19 para todos os idosos e
funcionários de lares e IPSS´s do Concelho, para todos os que se encontram na linha da
frente, para todos os que estiverem em contacto com infectados. A comparticipação na
aquisição de medicamentos, na parte não comparticipada a munícipes com idade igual ou
superior a 65 anos, com fragilidade económica e a toda a população do Concelho que se
encontra em dificuldades comprovadas devido à pandemia Covid 19. Estas medidas com a
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respectiva afectação de verbas

seriam

incluídas

nesta revisão

orçamental,

se a

responsabilidade da gestão autárquica fosse nossa ao invés de acções que neste momento
não consideramos prioritárias. O nosso voto será então a abstenção.” ------------------------------------- Interveio o senhor Deputado Nuno Antão dizendo o seguinte: “Senhor Presidente, eu peço
desculpa, porque estou aqui com algumas interferências, porque também tenho mais gente em
casa também ligado à internet e não me apercebi de todas as proposta que agora nesta
declaração foram anunciadas pelo Bloco de Esquerda, era só para confirmar se estava por
acaso as piscinas descobertas, porque este ímpeto tão grande de fazerem propostas, eu como
não ouvi todas era só para confirmar se essa estava ou não.” ------------------------------------------------ Em resposta o senhor Deputado Nuno Antão disse: “Eu não partilho deste tipo de
intervenções, senhor Presidente.” ------------------------------------------------------------------------------------ A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 18 votos a favor (14 da bancada do PS,
2 da bancada do CDS e 1 da senhora Deputada Independente Dina Monteiro e 1 do senhor
Presidente da Junta de Freguesia de Glória do Ribatejo e Granho (MIGG)) e 7 abstenções (2
da bancada do BE, 2 da bancada do PSD, 2 da bancada da CDU e 1 da senhora Deputada
Independente Marta Jorge), aprovar a 2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano
do Ano 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio a senhora Deputada Marta Jorge dizendo o seguinte: “Relativamente àquilo que o
senhor Presidente da Câmara propõe nesta revisão orçamental, efectivamente são pontos
muito pertinentes, a necessidade de um autocarro, porque é necessário, existem aqui outras
verbas para outros elementos que foram aqui mencionadas pelo senhor Presidente, das quais
não estou minimamente em desacordo, poderão ser se calhar outras verbas colocadas de
outra forma, esta é a minha questão, ou seja, em vez de 60 mil para as actividades culturais, se
calhar atendendo a outras circunstâncias, eu colocaria outros valores e apenas nesse sentido.
Porque todos os elementos que o senhor Presidente da Câmara aqui mencionou parecem-me
bastante pertinentes e fundamentais, para que o Concelho se possa, não só manter o nível de
desenvolvimento que esperemos que mantenha apesar do Covid, mas também essencialmente
para as ajudas necessárias à pandemia que têm sido promovidas pelo Município de Salvaterra
de Magos.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
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---- Interveio a senhora Deputada Municipal Isabel Margarida Coelho dizendo o seguinte:
“Senhor Presidente dá-me licença só que faça uma sugestão, porque não o fiz de início e foi
algo que me ocorreu durante o decorrer da assembleia. Senhor Presidente da Assembleia
Municipal, no decorrer desta assembleia e porque vivemos tempos difíceis e no meio desta
pandemia, até porque estou em casa, portanto nem sequer me desloco nem há causa
nenhuma para que o receba, eu gostava de prescindir do valor da minha senha de presença
para que a mesma revertesse para a rubrica dos apoios extraordinários que a Câmara
Municipal de Salvaterra de Magos vai dar às IPSS’s do nosso Concelho e enquanto a
pandemia durasse e as Assembleias Municipais fossem neste molde, eu, Isabel Margarida
Coelho, enquanto aqui estivesse a representar o CDS, gostava de prescindir das minhas
senhas de presença a favor da rubrica de todas as verbas extraordinárias. Eu não quero saber
quais são as IPSS’s do nosso Concelho, se é para a A se é para a B se é para a C, eu confio
na gestão da Câmara Municipal naquilo que vai ser a dádiva às IPSS’s para as ajudar num
momento tão difícil, portanto eu gostava de prescindir do recebimento das minhas senhas das
Assembleias Municipais enquanto vivêssemos este momento de pandemia da Covid 19.” ----------- Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal dizendo o seguinte: “Tenho alguma
dificuldade, agora com sinceridade, de ver como é que a Câmara contabilisticamente pode
fazer isso, não tem a receita, como é que sai a despesa, mas fica essa intenção, depois o
senhor Presidente e os Serviços Financeiros da Câmara vêem se é possível.” -------------------------- O senhor Presidente da Assembleia Municipal continuou dizendo o seguinte: “Antes de
encerrar este ponto, pergunto ao senhor Presidente de Câmara e senhores Presidentes de
Junta, em que ponto estão as festas do Concelho? Estão algumas já que não se vão realizar e
outras tem informação ou em que ponto é que estamos nesta matéria?” ---------------------------------- Em resposta o senhor Presidente da Câmara disse: “Tenho informação de Foros de
Salvaterra e tenho informação do Granho, que não vão fazer as festas, julgo porque estou a
falar de memória, que Muge, Marinhais e Glória do Ribatejo ainda não disseram nada. Informo
também os senhores Deputados e o senhor Presidente que não vamos fazer o festival Muuu,
no dia 1 de Junho, portanto, não vamos fazer a Feira de Magos, e ponderamos ainda e vamos
esperar pela evolução, a questão das jornadas de cultura em Setembro, porque apesar de tudo
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tem menos gente, mas precisamos de perceber quais são as regras de confinamento que
entretanto possam estar a vigorar.” ----------------------------------------------------------------------------------- Interveio o senhor Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Glória do
Ribatejo e Granho cumprimentando todos os presentes e dizendo o seguinte: “Em relação às
Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória, depois de algumas reuniões que tive já com o
juiz e com quem faz parte da direcção, hoje às 19:30 horas tivemos nova reunião, portanto, vai
ser decidido não haver as Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória em 2020. A comissão
de festas vai transitar para 2021 e estamos a ver o decorrer das situações, se esse fim-desemana depois será preenchido se houver condições para isso, com um fim-de-semana que
há-de ser chamado um nome qualquer, tasquinhas seja o que for, para preencher essa data,
mas neste momento vai ser anunciado brevemente um comunicado, como nós estivemos a
redigir o comunicado e serão suspensas as Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória.” ------- Ponto quatro - Relatório de Gestão e Contas de 2019 – Ratificação do voto favorável
do senhor Presidente na Assembleia Geral da AR – Águas do Ribatejo, E.I.M., S.A. – Para
conhecimento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------- Ponto cinco - Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e
Infracções Conexas relativo ao ano de 2019 – Para conhecimento ------------------------------------ A Assembleia Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------- Ponto seis - Relatório de Avaliação do Grau de Observância do Estatuto do Direito de
Oposição – Para deliberação ---------------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 23 votos a favor (14 da bancada do PS,
2 da bancada do PSD, 2 da bancada do CDS, 2 da bancada da CDU, 2 das senhoras
Deputadas Independentes Dina Monteiro e Marta Jorge e 1 do senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Glória do Ribatejo e Granho (MIGG)) e 2 abstenções da bancada do BE, aprovar
o Relatório de Avaliação do Grau de Observância do Estatuto do Direito de Oposição. ------------
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---- No final da sessão procedeu-se à leitura da minuta da acta, a qual foi aprovada por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Encerramento da Reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Municipal deu por encerrada a
reunião era 22:30 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal, ____________________________________________
O 1.º Secretário _______________________________________________________________
O 2.º Secretário _______________________________________________________________
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