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REUNIÃO ORDINA RIA DA CAMA RÃ MUNiCIPAL DE GOLEGA REALIZADA NO DIA 12 DE
DEZEMBRO DE2019:

Aos doze dias do mês de dezembro 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 VicePresidente da Câmara, Senhor António Francisco Oliveira Pires Cardoso, do Senhor Vereador
Dr. Luís Filipe Santana Júlio e do Senhor Vereador Eng.° António Carlos Poço Godinho.
Estiveram presentes a Chefe de Gabinete, Senhora Dr.” Ana Isabel Madeira Mota Sampaio
Caixinha Duque, o Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Senhor Eng.° Acácio
Galrinho Nunes e a Chefe da Divisão de Administração e Finanças, Senhora Dr.” Ana Catarina
Ferreira Cdstino a fim de prestarem quaisquer esclarecimentos. Secretariou a reunião a
Assistente Técnica, Senhora D. Isabel Maria da Conceição Centeio Gameiro.
INÍCIO:
Quando eram dezoito horas e dez minutos e verificando-se a existência de quórum o
Excelentíssimo Presidente da Câmara declarou aberta a reunião:
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DO EXECUTIVO:
O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores para
tratamento de assuntos gerais da autarquia:
Justificação da ausência do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré
Rodrigues:

—

——-----—

—

—

—

O Excelentíssimo Presidente da Câmara justificou a ausência do Senhor Vereador Pedro
Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues que não pode comparecer, por razões de ordem profissional.
APROVAÇÃO DA ATA:
O Excelentíssimo Presidente da Câmara solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião
ordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 28 de novembro de 2019, uma vez
ris.
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que a mesma foi distribuída a todos os membros do Executivo Municipal, tendo esta sido
aprovada, por unanimidade.
DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA:
A Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesourada relativo ao último dia útil, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 97.459,59€

(Noventa e sete mil

quatrocentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e nove cêntimos);
Operações Orçamentais: 79.487,37€ (Setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete
euros e trinta e sete cêntimos);
Operações não Orçamentais: 17.972,62€ (Dezassete mil novecentos e setenta e dois
euros e sessenta e dois cêntimos).
ORDEMDODIA:

1

-

Marcação de sessão extraordinária da Assembleia Municipal:

—

Foi presente à Câmara o requerimento exarado pelo Excelentíssimo Presidente, em 9 de
dezembro de 2019, para aprovação e, consequentemente se solicitar ao Senhor Presidente da
Assembleia Municipal a marcação de uma sessão extraordinária.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea a) do n.°1 do art° 28°,da Lei
75/2013 de 12 de setembro, aprovar o requerimento exarado pelo Excelentíssimo Presidente, em
9 de dezembro de 2019, bem como que seja solicitado ao Senhor Presidente da Assembleia
Municipal que, nos termos dos n.°s 2 e 3 do arL° 28°, convoque uma sessão extraordinária da
Assembleia Municipal.

—---——

—

2 2.11 Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2019:
-

Foi presente à Câmara a 2. Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de
2019.
O Senhor Vereador Dr.° Luís Filipe Santana Júlio perguntou qual era o valor real da
empreitada de obras públicas

“

Reabilitação dos diques do concelho da Golegã

—

Dique da

Labmja, Dique de 5. João, Dique d’EI Rei, Dique da Malã e Dique dos Vinte”, tendo a Chefe da
Divisão de Administração e Finanças, Senhora DrY Ana Catarina Ferreira Cristino, devidamente
autorizada, respondido que o valor da empreitada é de cerca de 1.200 000,00€,
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comparticipada em 75% pela Agência de Coesão, em 12,5% pela Agência Portuguesa do
Ambiente, sendo os restantes 12,5% pagos pela Câmara Municipal da Golegã.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 2.° Revisão às Grandes Opções do
Plano e Orçamento para o ano de 2019, bem como a sua submissão à aprovação da Assembleia
Municipal.
3

-

Contrato de cedência de exploração do Cineteatro Gil Vicente:

Foi presente à Câmara o contrato de cedência de exploração do Cineteatro Gil Vicente a
celebrar entre a Santa Casa da Misericórdia da Golegã e a Câmara Municipal da Golegã.
O Senhor Vereador Dr,° Luís Filipe Santana Júlio disse que concordava que a Câmara
tivesse, durante vinte e cinco anos, o direito total sobre o edificio do Cineteatro Gil Vicente.
O Excelentíssimo Presidente propâs que se fossem retirados os pontos 2 e 4 da cláusula
e que no ponto 3 da mesma cláusula constasse
bem como que na cláusula

9,3

“

desde que seja encontrado financiamento”

onde consta “não inferior a 8 (oito) dias” constasse “não inferior a

20 (vinte) dias”.
A Câmara deliberou, por unanimidade, com as alterações propostas, aprovar o contrato
de cedência de exploração do Cineteatro Gil Vicente a celebrar entre a Santa Casa da
Misericórdia da Golegã e a Câmara Municipal da Golegã.
4
Vicente”:

Empreitada de obras públicas

-

“

Remodelação do Antigo Cine Teatro Gil

—_______________

4.1

-

Aprovação da candidatura ao Portugal 2020— Aviso ALT2O-16-2019-16

Plano de ação de regeneração urbana centros urbanos complementares:

Foi presente à Câmara a informação n.° 2384, datada de 9 de dezembro de 2019, sobre a
candidatura da empreitada de obras públicas “Remodelação do Antigo Cine Teatro Gil Vicente”,
através do aviso ALT2O-ló-2019-16

-

Plano de ação de regeneração urbana de centros urbanos

complementares.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar a candidatura da empreitada de obras públicas “Remodelação do
Antigo Cine Teatro Gil Vicente”, através do aviso ALT2O-16-2019-16

-

Plano de ação de

regeneração urbana de centros urbanos complementares.
FLS.
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4.2

-

Aprovação do Projeto de Execução:---—

—

—

—--- Foi presente à Câmara a informação n.° 2385, datada de 9 de dezembro de 2019, sobre
o Projeto de Execução referente à empreitada de obras públicas “Remodelação do Antigo Cine
Teatro Gil Vicente”.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar o Projeto de Execução referente à empreitada de obras públicas
“Remodelação do Antigo Cine Teatro Gil Vicente”.
4.3

-

Procedimento por Concurso Público

Contratos Públicos

-

alínea b) do artigo 19° do Código dos

—

Empreitada de Obras Públicas

-

Remodelação do Antigo Cine Teatro Gil Vicente:

Foi presente à Câmara a informação n.° 2389, datada de 10 de dezembro de 2019, sobre
a Remodelação do Antigo Cine Teatro Gil Vicente.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da informa
ção em apreço, aprovar o tipo do procedimento, concurso público, o programa do procedimento,
o caderno de encargos, o critério de adjudicação, o júri do procedimento com a seguinte consti
tuição: Eng.° António Carlos Poço Godinho, Vereador da Câmara Municipal da Golegã, como
Presidente do Júri, Eng.° Acácio Galrinho Nunes, Chefe da Divisão Municipal de Obras, Urba
nismo e Ambiente e Eng.° António Francisco da Costa Duarte, Dirigente Intermédio de 3.° grau
da Subunidade Orgânica de Obras, Serviços Urbanos e Espaços como vogais efetivos, António
Carlos da Costa Camilo, Técnico Superior e Ângela Marta Gaspar Amaro, Assistente Técnica
como vogais suplentes, o Gestor do procedimento, o Gestor do contrato, bem como o preço,
anormalmente baixo quando o total resultante de uma proposta seja 20% ou mais inferior ao pre
ço base, todos referentes ao Procedimento por Concurso Público

—

Alínea b) do Artigo

19.0

do

Código dos Contratos Públicos, empreitada de obras públicas “Remodelação do Antigo Cine
Teatro Gil Vicente”.
5

-

Contrato de empreitada de obras públicas

concelho da Golegã

—

“

Reabilitação dos diques do

Dique da Labruja, Dique S. João, Dique d’Ei Rei, Dique da Malã e

Dique dos Vinte”n.°l do art.° 319 do CCP e art.° 33 da Lei n.°75/2013
Minuta de adenda ao n.°23/2018:

-—

FLS.
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Foi presente à Câmara para ratificação o despacho exarado pelo Excelentíssimo
Presidente em 2/12/2019 a aprovar a minuta da adenda ao contrato de empreitada de obras
públicas ni’23/2018 “Reabilitação dos diques do concelho da Golegã

—

Dique da Labruja, Dique

de 5. João, Dique d’EI Rei, Dique da Malã e Dique dos Vinte”.
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Excelentíssi
mo Presidente em 2/12/2019 a aprovar a minuta da adenda ao contrato de empreitada de obras
públicas n.°23/20l 8 “Reabilitação dos diques do concelho da Golegã

—

Dique da Labruja, Dique

de 5. João, Dique d’EI Rei, Dique da Malã e Dique dos Vinte”.
——

6

-

Prestação de serviços

-

Consultadoria técnica

Certificação Legal de Contas com parecer
aditamento ao contrato n.° 26/20 18

-

-

Revisores Oficiais de Contas

-

Prorrogação de contrato por meio de

——----—-_______________

Nomeação nos termos do disposto no art.° 77 da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro:
Foi presente à Câmara a informação n.° 2379, datada de 9 de dezembro de 2019, sobre o
aditamento ao contrato n.° 26/2018.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do contrato por meio de
adenda ao contrato n°26/2018 por mais um ano, mantendo-se em vigor todas as outras cláusulas
nele constante.
Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que
delibere a nomeação da Sociedade Martins Pereira, João Careca & Associados, SROC, Ld.a,
como Revisor Oficial de Contas do Município.
---

7

-

Reconhecimento de dívida a celebrar entre a EDP Serviço Universal, SÃ e a

Câmara Municipal da Golegã:

--_____

Foi presente à Cãmara o Reconhecimento de dívida a celebrar entre a EDP Serviço
Universal, SA e a Câmara Municipal da Golegã.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Reconhecimento de dívida a celebrar
entre a EDP Serviço Universal, SA e a Câmara Municipal da Golegã.
—

—

8 Adenda ao Protocolo da Constituição da EIP:
-

—

Foi presente à Câmara a Adenda ao Protocolo da Constituição da EIP

-

Equipas de

Intervenção Permanente.
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A Câmara deliberou, por unanimidade, assinar a Adenda ao Protocolo da Constituição
da EIP Equipas de Intervenção Permanente, com efeitos a partir de do mês de janeiro de 2019.-

9

-

Protocolo de acesso à base de dados do Registo Automóvel:

—--—

Foi presente à Câmara o Protocolo de acesso à base de dados do Registo Automóvel a
celebrar entre o Instituto dos Registos e do Notariado, o Município da Golegã, a Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária e a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de acesso à base de dados
do Registo Automóvel a celebrar entre o Instituto dos Registos e do Notariado, o Município da
Golegã, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e a Secretaria Geral do Ministério da
Administração Interna.
—

10 Pedido de pagamento de água em prestações:

—----

-

10.1

-

Código 983727, área 202/5370:

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 2357, datada de 3 de dezembro de 2019, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 983727, área 202/5370.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 45° do
Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho da Golegã, autorizar o pagamento da
dívida referente ao código 983727, área 202/5370, em seis prestações mensais e sucessivas,
sendo as cinco primeiras no valor de 20,00€ cada e a sexta no valor de 1003,27€, acrescidas do
valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 15 de janeiro de
2020, e as restantes até ao último dia útil dos meses subsequentes e que, mensalmente também
deverá ser efetuado o pagamento do valor da fatura do respetivo mês.
-—

10.2

-

Código 970119, área 201/7470:

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 2358, datada de 3 de dezembro de 2019, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 970119, área 201/7470.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 45° do
Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho da Golegã, autorizar o pagamento da
dívida referente ao código 970119, área 201/7470, em seis prestações mensais e sucessivas no
valor de 33,06€ cada, acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser
liquidada até ao dia 15 de janeiro de 2020, e as restantes até ao último dia útil dos meses
FLS.
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subsequentes e que, mensalmente também deverá ser efetuado o pagamento do valor da fatura do
respetivo més.
11

-

Pagamento em prestações de renda em atraso:

Foi presente à Câmara a informação n.° 2534, datada de 15 de novembro de 2019, sobre
o pagamento em prestações de renda em atraso.
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar, pela última vez, o pagamento da
dívida da renda em atraso em três prestações mensais e sucessivas no valor de 93,91€ cada, com
a taxa de agravamento de 50% incluída, devendo a primeira ser paga até ao dia 15 de janeiro de
2020.

—

—

12

-

Pedido de incentivo à natalidade

Processo NAT 26/20 19:

—

—

—

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 2375, datada de 9 de dezembro de 2019, sobre
um pedido de incentivo à natalidade.
De acordo com o Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade, a Câmara
deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio à natalidade referente ao Processo NAT
26/2019, datada de 9 de dezembro de 2019, e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o
nascimento.
13

-

Pedido para atribuição de percentagem do incentivo à natalidade:

Foi presente à Câmara a informação n.° 2622, datada de 28 de novembro de dezembro de
2019, sobre o pedido de atribuição de percentagem do incentivo à natalidade.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, indeferir o pedido de atribuição de percentagem do incentivo à
natalidade.
14- Proposta de protocolo a celebrar entre o Clube Desportivo em Movimento e o
Município da Golegã:

——-——

-——

—

—

——

—_____

Foi presente à Câmara a informação n.° 2317, data de 21 de novembro de 2019, sobre o
protocolo de cedência de espaço municipal, zona adjacente ao Campo de Futebol da Azinhaga, a
celebrar entre o Município da Golegã e o Façanhas ao Rubro

-

Clube Desportivo em

Movimento.
FLS.
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de cedência de espaço
municipal, zona adjacente ao Campo de Futebol da Azinhaga, a celebrar entre o Município da
Golegã e o Façanhas ao Rubro Clube Desportivo em Movimento.
-

-—-—--15-Escolado BenficadaGolegã
Pedido de transporte:

-—-----——-—

Foi presente à Câmara a informação n.° 2398, datada de li de dezembro de 2019, sobre
o pedido de transporte solicitado pela Escola do Benfica da Golegã.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos lentos e com os fundamentos da
informação em apreço e, considerando a pertinência e o interesse para o Município da atividade
em causa, isentar a Escola do Benfica da Golegã do pagamento das taxas municipais referentes à
cedência de transporte para deslocações a Lisboa, nos dia 18 e 19 de dezembro de 2019.
16- Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga
Pedido de transporte:

——

——-—-—--—---

--——-—-—-—-——-——_____

Foi presente à Câmara a informação n.° 2386, datada de 9 de dezembro de 2019, sobre o
pedido de transporte solicitado pela Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os frmndamentos da
informação em apreço e, considerando a pertinência e o interesse para o Munici pio da atividade
em causa, isentar a Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga do pagamento das taxas municipais
referentes à cedência de transporte para deslocação a Algés, no dia 3 de dezembro de 2019.
17 - Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense 1.° dc Dezembro
Pedido de transporte:

—

—

—

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 2387, datada de 9 de dezembro de 2019, sobre o
pedido de transporte solicitado pela Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense

1.0

de

Dezembro.
—--

A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da

informação em apreço e, considerando a pertinência e o interesse para o Município da atividade
em causa, isentar a Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense 1 .° de Dezembro do pagamento
das taxas municipais referentes à cedência de transporte.
18 - Aprovação de deliberações em minuta:
FLS.
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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
pontos 1,2,3,4,4.1,4.2,4.3,5,6,7,8,9, 10, 10.1, 10.2, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
ENCERRAMENTO:
Quando eram dezanove horas e dez 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 pela Assistente Técnica, Isabel Maria da Conceição Centeio Gameiro que a
secretariou.

O Presidente da Câmara:

A Assistente Técnica:

FLS.
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