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DEDEZEMBRODE2O19:—-——--

—

—

——--

Aos vinte e seis 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
Vice-Presidente da Câmara, Senhor António Francisco Oliveira Pires Cardoso, do Senhor
Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio e do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré
Rodrigues. Estiveram presentes a Chefe de Gabinete, Senhora DrY Ana Isabel Madeira Mota
Sampaio Caixinha Duque e a Chefe da Divisão de Administração e Finanças, Senhora Dr.a Ana
Catarina Ferreira Cristino 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:
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:
Nos termos do art.° 49.° da Lei n°. 75/2013, de 12 de setembro foi dada a palavra ao
público, não havendo interessados em intervir:
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 Eng.° António Carlos Poço
Godinho:-———-O Excelentíssimo Presidente da Câmara justificou a ausência do Senhor Vereador Eng.°
António Carlos Poço Godinho que não pode comparecer, por se encontrar a gozar um período de
férias.
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Reparação da Estrada Nacional 365:

—

O Excelentíssimo Presidente deu conhecimento que as Estradas de Portugal, SA
repararam a Estrada Nacional 365, entre a Ponte do Alviela e a Golegã.
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 12 de dezembro de 2019, uma vez
que a mesma foi distribuída a todos os membros do Executivo Municipal, tendo esta sido
aprovada, por unanimidade, sem a participação do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré
Rodrigues, por não ter estado presente na reunião a que a ata se refere.
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 121.067,32€ (Cento e vinte e um mil e
sessenta e sete euros e trinta e dois cêntimos);
Operações Orçamentais: 67.141,09€ (Sessenta e sete mil cento e quarenta e um euros e
nove cêntimos);
Operações não Orçamentais: 53.926,23€ (Cinquenta e três mil novecentos e vinte e seis
euros e vinte e três cêntimos).
ORDEMDODIA:
—--

1

-

7? Alteração às Grandes Opções do Piano e Orçamento para o ano de 2019:

Foi presente à Câmara, para tomada de conhecimento, a 7? Alteração às Grandes
Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2019.
A Câmara tomou conhecimento da

72

Alteração às Grandes Opções do Plano e

Orçamento para o ano de 2019.
—

2

-

—--- 2.1

Anulação de dívidas prescrita
-

—---——----——

Código 2052/ área 103 / número 4480:

—————

Foi presente à Câmara a informação n.° 2305, datada de 19 de novembro de 2019, sobre
a anulação de dívidas prescritas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os ftrndamentos da
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informação em apreço, autorizar a anulação da fatura n.°25604, datada de 4 de setembro de 201
referente ao código 2052, área 103, número 4480, no valor de 3108,51€.
2.2

-

Bairro Casal das Flores, Lojas Mercado Municipal e Quiosques:

Foi presente à Câmara a informação n.° 2416, datada de 16 de dezembro de 2019, sobre
as dividas existentes relativas a locados do património do município da Golegã.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, autorizar a anulação das dividas prescritas referentes a rendas de espaços
municipais no Casal das Flores, no Mercado Municipal e de dois quiosques, no total de
6.095,89€.
3
—

—--—

-

3.1

Pedido de pagamento de água em prestações:
-

Código 984407 / área 301/número 7790:

—

—

—

—

—--—

Foi presente à Câmara a informação n.° 2406, datada de 13 de dezembro de 2019, sobre
o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984407, área 301/7790.
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 984407, área 301, número 7790, em três prestações mensais e
sucessivas, sendo as duas primeiras no valor de 33,19€ cada e a terceira no valor de 33,18€,
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.
3.2 Código 970346 / área 202 / número 4500:
-

--

——

—

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 2418, datada de 16 de dezembro de 2019, sobre
o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 970346, área 202/4500.
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 970346, área 202, número 4500 em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 20,00€ cada e a sexta no valor de 80,93€,
acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 15 de
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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.
—---

3.3 Código 2421 / área 104 / número 21410:

—

-

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 2419, datada de 16 de dezembro de 2019, sobre
o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 2421, área 104/21410.
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 2421, área 104, número 21410 em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 50,00€ cada e a sexta no valor de 1910,27€,
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.
-—

—3.4 Código 984246 / área 106 / número 18100:

—

-

—

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 2420, datada de 16 de dezembro de 2019, sobre
o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984246, área 106/18100.
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 984246, área 106, número 18100 em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 50,00€ cada e a sexta no valor de 222,80€,
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.
—---

3.5 Código 983995 / área 106 / número 19100:
-

---——--

—

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 2422, datada de ló de dezembro de 2019, sobre
o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 983995, área 106/19100.
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 983995, área 106, número 19100 em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 50,00€ cada e a sexta no valor de 96,64€,
FLS.
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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.
4 Regulamento de atribuição de apoios às instituições sem fins lucrativos
-

Proposta de entrega de candidaturas:

—

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 2214, datada de 25 de outubro de 2019, sobre o
prazo de entrega de candidaturas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, definir como data limite para a entrega dos
pedidos das instituições sem fins lucrativos, no âmbito do respetivo regulamento, o dia de 28 de
fevereiro de 2020.
—

5

-

—

Associação Cultural Cantar Nosso

--

—

Pedido de apoio para Concerto à Padroeira:

——_____

Foi presente à Câmara um pedido de apoio da Associação Cultural Cantar Nosso para a
realização do Concerto à Padroeira.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os ifindamentos da
informação em apreço e considerando a pertinência e o interesse para o Município da atividade
em causa, isentar a Associação Cultural Cantar Nosso do pagamento das taxas municipais
refentes ao apoio cedido para a realização do Concerto à Padroeira, bem como aprovar e
conceder-lhe um apoio financeiro no valor de 600,00€.
6 Futebol Clube Coleganense:

—

—__________________________

-

6.1- Pedido de apoio para Jantar de Natal:

—__________________

Foi presente à Câmara a informação n.° 2399, datada de 11 de dezembro de 2019, sobre
o pedido de apoio do Futebol Clube Goleganense para a realização de Jantar de Natal.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os ifindamentos da
informação em apreço e considerando a pertinência e o interesse para o Município da atividade
em causa, isentar o Futebol Clube Goleganense do pagamento das taxas municipais refentes ao
apoio cedido para a realização de Jantar de Natal.
6.2 Pedido de transporte:

—----—--—

—

—

——-—--

-
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Foi presente à Câmara a informação n.° 2410, datada de 13 de dezembro de 2019, sobre
o pedido de transporte do Futebol Clube Goleganense.
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 das atividades
em causa, isentar o Futebol Clube Goleganense do pagamento das taxas municipais referentes
aos transportes cedidos.
7-Azinhaga

Atlético

—

Clube:

Pedido de transporte:

—------——----—--—----—--—

—--—-—

—

—

—--—

Foi presente à Câmara a informação n.° 2409, datada de 13 de dezembro de 2019, sobre
o pedido de transporte do Azinhaga Atlético Clube.
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 das atividades
em causa, isentar o Azinhaga Atlético Clube do pagamento das taxas municipais referentes aos
transportes cedidos.
8

-

8.1
—

Biblioteca José Saramago:
-

—

Doação de livros:

—

—

——-———--

——----—--—

Foi presente à Câmara a informação n.° 2367, datada de 5 de dezembro de 2019, sobre a

doação de livros à Biblioteca José Saramago.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
8.2-Doaçãodelivros:----—

—

—

—

—---—

Foi presente à Câmara a informação n.° 2378, datada de 9 de dezembro de 2019, sobre a
doação de livros à Biblioteca José Saramago.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
—

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
pontos 1,2,2.1,2.2,3, 3.1,3.2,32.3,3.4,3.5,4,5,6,6.1,6.2, 7, 8, 8.1 e 8.2.

ENCERRAMENTO:
Quando eram dezanove horas, o Excelentíssimo Presidente da Câmara a presidir deu
FLS.
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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:

Ç4
A Assistente Técnica:

:

FLS.

7/7
Reunião de 26/12/20 19
Ata 28/20 19

