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---------- REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA

2 DE ABRIL

DE 2020: ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

---------- Aos dois dias do mês de abril de dois mil e vinte, reuniu ordinariamente a Câmara
Municipal, através de videoconferência com a participação do Excelentíssimo Presidente, Dr.
José Tavares Veiga Silva Maltez que presidiu, do Senhor Vice-Presidente, António Francisco
Oliveira Pires Cardoso, do Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio e do Senhor Vereador
Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues. Também participaram a Chefe de Gabinete, Senhora Dr."
Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque, o Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e
Ambiente, Senhor Eng.o Acácio Galrinho Nunes e a Chefe da Divisão de Administração e
Finanças, Senhora Dr." Ana Catarina Ferreira Cristino, a fim de prestarem quaisquer
esclarecimentos. Secretariou a reunião a Assistente Técnica, Senhora D. Isabel Maria da
Conceição Centeio Gameiro.------------------------------------------------------------------------------------------- ~ÍCI(): --------------------------------------------------------------------~--------------------------------- Quando eram dezoito horas e verificando-se a existência de quórum o Excelentíssimo
Presidente da Câmara declarou aberta a reunião: ------------------------------------------------------------------ PERÍ()D() ANTES DA ()RDEM D() DIA: ----------------------------------------------------------- INTERVENÇÕES D()S MEMBR()S D() EXECUTIV(): ----------------------------------------- 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.o António Carlos Poço Godinho:
---------- O Exce1entíssimo Presidente da Câmara justificou a ausência do Senhor Vereador Eng.o
António Carlos Poço Godinho que não pode participar na presente reunião de Câmara, por se
encontrar a gozar um período de férias. --------------------------------------------------------------------- - - Pandemia Covid-19:
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Presidente referiu que o perigo de contágio é enorme e que se
procedeu à desinfeção das ruas do nosso Concelho, com hipoclorito de sódio, tentando deixar
alguma serenidade aos munícipes.------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente disse que vão sendo colocadas nas redes sociais as
medidas que vão sendo adotadas, tal como aconteceu com a colocação de vidros protetores no
Centro de Saúde e a montagem de uma tenda no seu exterior, para não haver contacto entre os e
possíveis doentes com Covid-19 e os outros utentes.--------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente deu conhecimento que estão a ser produzidas máscaras no
Equuspolis e que foi tomada uma série de medidas importantes, tais como, a aquisição de EPl
para a Associação dos Bombeiros Voluntários da Golegã, Junta de Freguesia da Golegã, Santa
Casa da Misericórdia da Golegã, Junta de Freguesia da Azinhaga, Santa Casada Misericórdia da
Azinhaga, Junta de Freguesia do Pombalinho e Casa do Povo do Pombalinho, com um custo,
aproximadamente de 7.000,00 euros. --------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente disse que se continuava a levar as refeições às crianças e
jovens do escalão A, assim como a dar apoio aos idosos com as compras na farmácia,
supermercado, pagamento de contas e que quanto às taxas do abastecimento de água, o Chefe da
DOUA, Eng.o Acácio Galrinho Nunes estava a estudar a hipótese das alterações a introduzir,
visto que a Câmara tem autonomia, porque não depende das Águas do Ribatejo.----------------------------- O Excelentíssimo Presidente informou também que houve um reforço do Banco
Alimentar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues perguntou se continuava a
haver no Concelho um único caso positivo de Covid-19 e sete casos de vigilância ativa, tendo o
Excelentíssimo Presidente respondido que, depois de existirem quatro casos de vigilância ativa
se tinha voltado a ter sete casos, devendo-se ao aparecimento de mais um caso.------------------------------- O Excelentíssimo Presidente esclareceu que soube do primeiro caso positivo de Covid19 no Concelho, antes dos serviços oficiais e divulgou, porque não quer que os munícipes
questionem a clareza e a transparência dos nossos serviços e que, o caso positivo está a ser
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---------- O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio perguntou se a Câmara tinha a
perceção das necessidades da população mais idosa do Concelho, sobretudo daquela que tem
doenças crónicas e que precisa de se deslocar para ir a consultas médicas ou outros problemas de
saúde, tendo o Excelentíssimo Presidente respondido existe a perceção de que é necessário dar
apoio, que os munícipes devem solicitar a ajuda à Associação Humanitária dos Bombeiros da
Golegã e também para os dois números, um fixo e um móvel, que foram disponibilizados para o
efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Chefe de Gabinete, Dr." Ana Isabel Madeira Mora Sampaio Caixinha Duque elucidou
que tem havido um contacto em permanência com a Enfermeira Chefe, que abrange a área da
Golegã e da Chamusca, para qualquer situação que ela reporte, ser dado o apoio necessário aos
munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Chefe de Gabinete, Dr." Ana Isabel Madeira Mora Sampaio Caixinha Duque
esclareceu que tinha sido transportada uma pessoa para o Hospital de Abrantes e, caso tenha
resultado positivo para o Covid-19, os nossos serviços vão dar o apoio necessário, assim como se
for o caso de outra patologia que não necessite de internamento.------------------------------------------------ O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio quis saber se os números de telefone,
para apoio aos munícipes, publicitados nas redes socias e na página do Município, também
tinham sido divulgados através de edital, porque os idosos, geralmente não têm acesso à internet,
tendo a Chefe de Gabinete, Dr." Ana Isabel Madeira Mora Sampaio Caixinha Duque respondido
que, sendo as redes sociais o grande veículo de informação e tendo o concelho da Golegã uma
população envelhecida, houve a preocupação de pedir que fizessem chegar essa informação aos
mais idosos, sendo facto os serviços estarem a ter muita procura, indicativo de que a mensagem
foi recebida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio disse que, eventualmente as juntas de
freguesia podiam transmitir essa mensagem, tendo a tendo a Chefe de Gabinete, Dr." Ana Isabel
Madeira Mora Sampaio Caixinha Duque respondido que as mesmas tinham sido informadas e
que o estavam a fazer.------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- O Excelentíssimo Presidente disse que as juntas de freguesia deviam mediatizar essas
informações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente disse que existe um contacto permanente com as juntas de
freguesia, através do envio de relatórios e com informações transmitidas, por contacto
telefónico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Chefe de Gabinete, Dr." Ana Isabel Madeira Mora Sampaio Caixinha Duque disse
que já tinha sido dado apoio a cerca de quarenta pessoas, com idas à farmácia, ao supermercado,
deslocações ao Centro de Saúde, efetuar pagamento de contas, bem como outras situações que
têm sido reportadas e que, cada vez existe mais procura, parecendo que se está a conseguir
assegurar as necessidades da população mais vulnerável.--------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues perguntou se a Câmara tinha
conhecimentos se na Santa Casa da Misericórdia da Golegã estavam a ser feitos testes ao Covid19, tendo o Excelentíssimo Presidente respondido que a tutela tinha optado por iniciar realização
dos testes, no distrito da Guarda e que só, mais tarde, seriam realizados noutros núcleos e, referiu
que, na sua opinião, a Santa Casa da Misericórdia da Golegã está a cumprir os seus objetivos. ------------ O Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues disse pode haver o caso das
funcionárias que prestam serviço externo, poderem ser um veículo de contaminação, apesar de
toda a proteção que utilizam, tendo o Excelentíssimo Presidente respondido que as funcionárias
da Santa Casa da Misericórdia da Golegã que prestam serviço no exterior usam luvas e máscara,
protegendo-se a si e aos utentes. -------------------------------------------------------------------------------------- A Chefe de Gabinete, Dr." Ana Isabel Madeira Mora Sampaio Caixinha Duque referiu
que a Santa Casada Misericórdia da Azinhaga e a Casa do Povo do Pombalinho, com os apoios
que têm dado aos utentes do Centro de Dia, têm assegurado as necessidades dos mesmos. ----------------- O Excelentíssimo Presidente referiu que ainda não tinha feito sentido ativar o Plano de
Emergência Municipal, e que foi muito agradável a colaboração da Agrotejo e dos agricultores
do nosso Concelho que se disponibilizaram para realizar a desinfeção das ruas. ------------------------- APROVAÇÃO DA ATA:
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---------- O Excelentíssimo Presidente solicitou a dispensa da leitura da ata d
da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 19 de março de 2020, uma vez que a mesma
tinha sido envida, digitalmente 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 127.935,28€ (Cento e vinte e sete mil
novecentos e trinta e cinco euros e vinte e oito cêntimos); -------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 97.1 77,85€ (Noventa e sete mil cento e setenta e sete euros e
oitenta e cinco cêntimos), ----------------------------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 30.757 ,43€ (Trinta mil setecentos e cinquenta e sete euros
_.
)
e quarenta e tres cenlimos .------------------------------------------------------------------------------------

-

-_._-----

- - - ORDEM DO DIA:

1 - Junta de Freguesia do Pombalinho - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Apoio às famílias do Concelho da G o l e g ã : - - - - - - - - - - - - - - - -

---------- Foi presente à Câmara o oficio n.03 da Junta de Freguesia do Pombalinho, datado de 25 de março
de 2020, com uma proposta de apoio às famílias do Concelho da Golegã.--------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conhecimento à Junta de Freguesia do
Pombalinho que os serviços estão a equacionar quais as melhores medidas a adotar, para
proteger os munícipes dos efeitos económicos provocados pela Pandemia Covid-19.--------------- - - 2 - PSD - Secção da Golegã
---Proposta de isenção de taxas municipais - Pandemia Covid-19: - - - - - - - - -

---------- Foi presente à Câmara uma proposta de isenção de taxas da Secção da Golegã do PSD, datada de
18 de março de 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio referiu que o Concelho da Golegã é o que tem a
água mais barata.-----------------------------------------------------------------------------------------------------__________ O Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues disse que isto não é tempo
para questões políticas.---------------------------------------------------------------------------------------FLS.
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-------- A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conhecimento ao PSD-Secção da Golegã
que os serviços estão a equacionar quais as melhores medidas a adotar, para proteger os
munícipes dos efeitos económicos provocados pela Pandemia Covid-19. ----------------------------3 - Desafetação de parcela de terreno do domínio público para o domínio privado do
Município da Golegã - EN365 -Estrada Municipal de Vale Pintos: - - - - - - - - - - ---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 1257, datada de 26 de março de 2020, sobre a
desafetação de parcela de terreno do domínio público para o domínio privado do Município da
Golegã - EN365 -Estrada Municípal de Vale Pintos.--------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea q) do número
I, do artigo 25° da Lei 75/2013, de 12 de setembro, remeter a proposta de desafetação da parcela
de terreno sita na EN365 -Estrada Municipal de Vale Pintos, do domínio público para o domínio
privado do Município da Golegã, à aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------4-ANTE:
- - - 4.1 - Pedido de isenção das taxas municipais / Campeonato Regional Centro de
Equitação de Trabalho: - - - ---------- Foi presente à Câmara a informação n.O 375, datada de 12 de fevereiro de 2020, sobre o
pedido de isenção da ANTE do pagamento das taxas municípais referentes ao apoio cedido para
o Campeonato Regional de Equitação de Trabalho.----------------------------------------------------------------- Neste momento, o Senhor Vice-Presidente e o Excelentíssimo Presidente, nos termos
da alínea a) do n.ol do art.o 69 do Código do Procedimento Administrativo, ausentaram-se da
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Face à falta de quórum, a Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes,
que este ponto seja integrado na ordem de trabalhos da próxima reunião de Câmara, a realizar no
dia 16 de abril de 2020.---------------------------------------------------------------------------------------- - - 4.2 - Pedido de isenção das taxas municipais / Prova Equestre de Equitação de
Trabalho: - - -
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- - - - Foi presente à Câmara a infonnação n.o 385, datada de 12 de fevereiro de 2020, sobre o
pedido de isenção da ANTE do pagamento das taxas municipais referentes ao apoio cedido para
Prova Equestre de o Campeonato Regional de Equitação de Trabalho.------------------------------------------- Neste momento, o Senhor Vice-Presidente e o Excelentíssimo Presidente, nos tennos
da alínea a) do n.OI do art.o 69 do Código do Procedimento Administrativo, ausentaram-se da
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - Face à falta de quórum, a Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes,
que este ponto seja integrado na ordem de trabalhos da próxima reunião de Câmara, a realizar no
dia 16 de abril de 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------

- - - 5 - Rancho Folclórico Os Campinos da Azinhaga - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pedido de isenção das taxas municipais / Cedência de transporte: ----------------------

--------- Foi presente um pedido de cedência de transporte pelo Rancho Folclórico Os Campinos
da Azinhaga, datado de 24 de março de 2020.----------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço e considerando a pertinência e o interesse para o Municipio da atividade
em causa, isentar o Rancho Folclórico Os Campinos da Azinhaga do pagamento das taxas
municipais referentes à cedência de transporte para participação em festivais de folclore, nos dias
I e 22 de agosto de 2020, na Figueira da Foz e no Seixal, respetivamente. --------------------------- - - 6 - Aprovação de deliberações em m l n u t a : - - - - - - - - - - - - - - - - -

---------- Nos tennos do n.03 do art.O 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 I, 2,3, 4, 4.1, 4.2 e 5.---------------------------------------------------------------------------------~NC~RRAM~NTO: -----------------------------------------------------------------------------

---------- Quando eram dezoito horas e quarenta e cinco minutos, o Excelentíssimo Presidente 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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o Presidente da Câmara:

'V

A Assistente Técnica:
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