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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE G0LEGÃ REALIZADA NO DIA

14

DE

NOVEMBRO DE 2019:

Ao décimo quarto dia do mês de novembro de dois mil e dezanove, na Sala Margarida
Relvas, Edificio dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, com a
presença do Excelentíssimo Presidente, Dr. José Tavares Veiga Silva Maltez que presidiu, do
Vice-Presidente da Câmara, Senhor António Francisco Oliveira Pires Cardoso, do Senhor
Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio, do Senhor Vereador Eng.° António Carlos Poço
Godinho. Estiveram presentes a Chefe de Gabinete, Senhora Dra. Ana Isabel Madeira Mota
Sampaio Caixinha Duque e a Chefe de Divisão de Administração e Finanças, Senhora Dr.a Ana
Catarina Ferreira Cristino, a fim de prestarem quaisquer esclarecimentos. Secretariou a reunião o
Coordenador Técnico, Senhor Paulo Manuel de Matos Caixinha.
INÍCIO:

Quando eram dezoito horas e vinte minutos e verificando-se a existência de quórum o
Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião:
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DO EXECUTIVO:

O Excelentíssimo Presidente deu a palavra aos Senhores Vereadores para tratamento de
assuntos gerais da autarquia, não havendo qualquer membro do executivo interessado em
intervir.
Justificação da ausência do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré
Rodrigues:

O Excelentíssimo Presidente justificou a ausência do Senhor Vereador Pedro Álvaro
Ribeiro Terré Rodrigues, por o mesmo se encontrar ausente do país por razões relacionadas com
a sua atividade profissional.
APROVAÇÃO DA ATA:
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O Excelentíssimo Presidente da Câmara, solicitou a dispensa da leitura da ata da
reunião pública Ordinária da Câmara Municipal da Golegã, realizada no dia trinta e um e
outubro de dois mil e dezanove, dado a mesma ter sido distribuída a todos os membros do
Executivo Municipal, tendo esta sido aprovada, por unanimidade.
DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA:
A Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 230 173,20 € (duzentos e trinta mil cento e
setenta e três euros e vinte cêntimos);
Operações Orçamentais: 215 366,98 € (duzentos e quinze mil trezentos e sessenta e seis
euros e noventa e oito cêntimos);
Operações não Orçamentais: 14 806,22 € (catorze mil oitocentos e seis euros e vinte e
dois cêntimos).
ORDEM DO DIA:
1

—

Relatório de Acompanhamento do Plano Financeiro do Município

—

30

Trimestre de 2019
Foi presente à Câmara o Relatório de Acompanhamento do Plano Financeiro do
Município.
A Câmara, tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento do Plano Financeiro
do Município.
2

—

Alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais

—

Gabinete

Médico Veterinário
Foi presente à Câmara a informação n° 22699/DAF

—

Recursos Humanos, datada de

onze de novembro de dois mil e dezanove, versando a mesma, sobre a alteração ao Regulamento
de Organização dos Serviços Municipais no que tange às competências do Gabinete Médico
Veterinário.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar a presente proposta de alteração ao Regulamento de Organização
dos Serviços Municipais, bem como submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal.
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3

—

Alienação de imóvel do domínio provado do património municipal por meio de

hasta pública

—

Casal das Flores, Lote 4, r/c Esq. Trás

—

Prédio inscrito na matriz predial

urbana sob o número 2013, fracção C, e descrito na Conservatória do registo Predial sob o
número 145/19860115

—

ata do ato público

—

hasta pública deserta

Foi presente à Câmara a informação n° 1940/DAF

—

Património, referente ao processo

com a referência 2019/300.10.003/20 registado em treze de setembro de dois mil e dezanove,
dando a conhecer a ata do ato público da hasta pública realizada no dia trinta e um de outubro de
dois mil e dezanove.
A Câmara, tomou conhecimento da ata do ato público da hasta pública realizada no dia
trinta e um de outubro de dois mil e dezanove.
4

—

Reabilitação das Margens da Lagoa de Alverca

Pedido de prorrogação de prazo

Foi presente à Câmara a informação n° 2272/DOUA, datada de onze de dezembro de
dois mil e dezanove, referente ao processo com a referência 2019/300.20.200/9
das Margens da Lagoa da Alverca
efetuado pela empresa WACOUCHE

—

—

—

Reabilitação

Pedido de Prorrogação de Prazo, baseada no pedido
Gestão e Participação em Investimentos, Lda. datado de

trinta de Setembro de dois mil e dezanove.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar a prorrogação de prazo para a execução da empreitada de
Reabilitação das Margens da Lagoa de Alverca, a título excecional até ao dia trinta e um de
dezembro de dois mil e dezanove, deliberando ainda, por unanimidade, revogar a deliberação
tida em vinte e dois de agosto de dois mil e dezanove.
5— Alargamento do prazo do protocolo de cedência

—

Equuspolis

Foi presente à Câmara, o processo referente ao pedido efetuado pelo Senhor Josefino
Manuel Soares Redol, relativo à alteração ao protocolo de cedência

—

Equuspolis, celebrado em

dois de janeiro de dois mil e dezanove.
A Câmara deliberou, por unanimidade, face à ausência do Senhor Vereador Pedro
Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues, e à deliberação de Câmara tida em trinta e um de outubro de
dois mil e dezanove, agendar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para a próxima reunião
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de Câmara a realizar no dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezanove, convocando
igualmente o Senhor Josefino Manuel Soares Redol, para estar presente na supra mencionada
reunião de Câmara.
6

—

Atribuição de Bolsas de Estudo aos Alunos do Ensino Superior

—

ano letivo de

2019/2020
Foi presente à Câmara a informação n° 2266/DIS

—

Educação, datada de onze de

novembro de dois mil e dezanove, versando a mesma, sobre a atribuição de bolsas de estudo aos
alunos do Ensino Superior

—

ano letivo 2019/2020.

Para o ano letivo 2019/2020, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da
Informação em apreço e do Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo aos Alunos do
Ensino Superior, aprovar a atribuição de quinze bolsas de estudo, autorizando o seu pagamento,
entre os meses de novembro de dois mil e dezanove e agosto de dois mil e vinte, cada uma no
valor de 30%, do salário mínimo nacional.
Deliberou ainda a Câmara, por unanimidade, não atribuir a bolsa de estudo à candidata
ordenada na décima terceira posição, em virtude da mesma não cumprir com o estatuído no
artigo

70

do Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo aos Alunos do Ensino Superior.
7

—

Atribuição de Bolsas de Mérito aos Alunos do Ensino Superior

—

--

ano letivo de

2019/2020
Foi presente à Câmara a informação n° 2267/DIS

—

Educação, datada de onze de

novembro de dois mil e dezanove, versando a mesma, sobre a atribuição de bolsas de mérito aos
alunos do Ensino Superior

—

ano letivo 2019/2020, contendo a mesma a lista de candidatos à

referida bolsa.
Para o ano letivo 2019/2020, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da
Informação em apreço e das Normas de Atribuição de Bolsas de Mérito aos Alunos do Ensino
Superior, aprovar a atribuição de três bolsas de mérito, autorizando o seu pagamento, entre os
meses de novembro de dois mil e dezanove e agosto de dois mil e vinte, cada uma no valor de
30% do salário mínimo nacional aos seguintes alunos do ensino superior: Duarte Calado de
Almeida (19,80 valores), João Miguel Silvério Feijão (19,60 valores) e José Maria Castelo Mar
ques Gomes Antunes (19,00 valores).
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2

—

Ï

Associação Legenda Genuína / Benfica Escola

Pedido de apoio para o Torneio Copa S. Martinho

Foi presente à Câmara a informação n° 2265/DIS

—

Administração, datada de onze de

novembro de dois mil e dezanove, versando a mesma, sobre o pedido de apoio solicitado pela
Associação Legenda Genuína / Casa Benfica, para a utilização do refeitório da Escola
BásicalSecundária Mestre Martins Correia.
A Câmara, deliberou por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, não conceder o apoio solicitado.
9 Aprovação de deliberações em minuta:
-

Nos termos do n.°3 do art.° 57° da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado
por unanimidade, para que produzam efeitos imediatos, aprovar as deliberações constantes nos
pontos2,4,5,6,7e8.
ENCERRAMENTO:
Quando eram dezanove horas e trinta e cinco minutos, o Excelentíssimo Presidente da
Câmara, a presidir deu por encerrados os trabalhos desta reunião, da qual foi lavrada a presente
ata, que vai ser por si assinada e pelo Coordenador Técnico, Paulo Manuel de Matos Caixinha
que a secretariou.

L%J ti,

O Presidente da Câmara:

O Coordenador Técnico:
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