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------ REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÃMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA
ABRIL DE 202 O: ---------------------------------------------------------------------------

16 DE

------------------

---------- Aos dezasseis 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, o Senhor Vereador
Eng.o António Carlos Poço Godinho 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.--------------------------------- INÍCI(): ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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:----------------------------------------------------------------- - - Apoio aos alunos do Concelho:
---------- Acerca das medidas adotadas pelo Ministério da Educação, no que respeita ao início das
aulas e que o Agrupamento de Escolas Golegã, Azinhaga e Pombalinho está a introduzir, o
Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio disse que há alunos que não dispõem de internet,
não sendo possível os professores entrarem em contacto com eles, assim como teve
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conhecimento, através de um encarregado de educação, que há situações de alunos que, como os
pais estão a trabalhar, eles ficam em casa dos avós, sem internet, durante as horas em que existe
o contacto entre os professores e alunos e que, sabe que uma das medidas que está a ser adotada,
que faz parte das propostas de Ministério da Educação, é a de fazer chegar a esses alunos as
tarefas escolares, em papel. -------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio quis saber se a Câmara tinha
conhecimento deste procedimento, ou se, eventualmente pode entrar em campo, no sentido de
ajudar, para que se possa fazer chegar a esse número restrito de alunos, os documentos emanados
da Escola, para acompanharem, o estudo em casa, desenvolvendo as atividades, sem ficarem
excluídos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
respondeu que, desde meados da primeira semana de interrupção letiva, aos alunos que o
Agrupamento nos indicou que têm que fazer os trabalhos em papel, os nossos serviços vão
entregar em casa e recolher esses trabalhos, estando essa situação acautelada e sendo para
continuar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
disse que a Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas Golegã, Azinhaga e Pombalinho lhe
ligou para dizer que a partir de agora, as necessidades iriam aumentar, com o decorrer do 3."
periodo e perguntar se podíamos continuar a fazer o que fizemos, durante aquele espaço de
tempo, tendo-lhe sido respondido que os serviços continuariam a fazer a entrega e recolha dos
materiais de apoio ao estudo, em casa dos alunos. ----------------------------------------------------------------- A Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
deu conhecimento que o Presidente da Junta de Freguesia da Golegã se disponibilizou, em
meados de março, para tirar as fotocópias que fossem necessárias, mas nunca lhe pediram esse
apoio e que, durante esse periodo, se entregaram os trabalhos a quatro alunos, número que,
provavelmente irá aumentar.------------------------------------------------------------------------------------------- A Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
referiu que, a dificuldade, neste momento, se prende com o material informático e que, o
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Agrupamento de Escolas Golegã, Azinhaga e Pombalinho perguntou aos alunos se tinham
computador e acesso à internet, mas que, desde quarta-feira da semana passada, que estávamos à
espera que a Escola nos enviasse esses dados.----------------------------------------------------------------------- A Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
explicou que, em termos de CIMLT, no âmbito do PIICIE LT, há a possibilidade de alocar
verbas para a compra de computadores, para apetrechar as nossas escolas, mas que nesta fase
serão para emprestar aos alunos que não têm material informático para trabalhar, tendo os
mesmos sendo rececionados no dia de hoje. ------------------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio perguntou se a Câmara tinha
conhecimento do número de alunos que não têm esses meios, tendo a Chefe de Gabinete,
Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque respondido que existe uma
grande listagem de alunos do 1.° ao 4.° anos sem computador, porque é uma gestão de educação
que as famílias adotam, numa fase em que o computador não é, forçosamente necessário.------------------ O Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues disse que não se justificava
adquirir um computador para um aluno desses anos, porque a desatualização deste tipo de
equipamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
disse que existe uma preocupação, transmitida pelo Excelentíssimo Presidente, em termos de
reunião da CIMLT, que se prende com os alunos a partir do 10." ano de escolaridade e explicou
que, temos somente dois alunos sem material.---------------------------------------------------------------------- A Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
transmitiu que, neste momento o que está em cima da mesa, em termos de CIMLT é termos o
levantamento feito, percebermos como é que vamos alocar verbas porque, a bom rigor tudo isto
são responsabilidades do Ministério da Educação que, as câmaras cheias de boa vontade estão a
tentar resolver, aguardando que o Estado faça a sua parte para não ficarmos descapitalizados.
Acrescentou também, que tem que ser definido se vão apoiar os alunos com escalão A e 8,
porque a situação é grave, com quarenta e oito alunos a precisar deste tipo de apoio. ----------------------- A Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
FLS.

3/10
Reunião de 16/412020

Ata 812020

MUNlclplO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

mencionou que, só no dia da presente reunião de Câmara, é que os serviços tinham recebido da
parte do Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho a listagem do material
necessário aos alunos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio disse que a articulação com o
Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho será o aspeto decisivo neste
processo, porque o mesmo saberá quais são as necessidades efetivas dos alunos e que, a sua
preocupação é para que nenhum aluno fique excluído, tendo a Chefe de Gabinete, Senhora Dr."
Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque respondido que, todos podiam ser todos
atores no terreno, mas que acima de tudo, é o Agrupamento que tem que fazer chegar essa
informação e que, está convencida que face ao facto dessa informação do Agrupamento só nos
ter chegado hoje, corre-se o risco de, na próxima segunda-feira, nem todos os alunos terem os
materiais necessários para as aulas.----------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio referiu que, possivelmente o
Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho estava a aguardar pelas aulas da
lrelescola.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apoio aos munícipes e instituições de solidariedade social do Concelho:
- - - O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio perguntou se as entidades de cariz
social do Concelho, Santa Casa da Misericórdia da Golegã, Santa Casa da Misericórdia da
Azinhaga e Casa do Povo do Pombalinho já tinham sido solicitado apoio da Câmara para se
realizarem testes ao Covid-19, tendo surgido alguma dúvida em relação a algum utente e quis
saber, qual o conhecimento da Câmara quanto ao risco dos adultos idosos do Concelho.-------------------- A Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
respondeu que só é possível realizar os testes ao Covid-19, quando há sintomatologia e que a
CIMLlr está com o processo, para que as Câmaras tenham reservas de testes e que, neste
momento, só a Santa Casa da Misericórdia da Golegã esta a laborar em pleno, mas pode chegarnos da Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga ou da Casa do Povo do Pombalinho a
informação que foram dar um apoio domiciliário e que a pessoa está com sintomas. Acrescentou
que, para não estarmos dependentes de outros, a CIMLlr está a adquirir testes, para serem feitos,
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com indicação médica, ao percebennos as necessidades das entidades que dão apoio social, no
exterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente disse que os idosos a quem a Santa Casa da Azinhaga dá
apoio domiciliário têm, diariamente a visita, única e exclusiva das técnicas e que, no dia de hoje
tinham tido a visita dos técnicos superiores. ------------------------------------------------------------------------ A Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
infonnou que há um plano de contingência da Segurança Social para as situações dos lares e que
no nosso Concelho, temos a Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga como entidade de primeira
linha e as nossas instalações como entidade de segunda linha e que, apesar de nós tennos uma
população envelhecida, no caso de haver um problema maior no nosso Concelho, estamos em
condições de proteger quem necessitar e de dar as respostas necessárias.--------------------------------------- A Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
mencionou que a situação preocupante, neste momento, tem a ver com o equipamento da Santa
Casa da Misericórdia Azinhaga que não é ERPI, assim como, a articulação com a Segurança
Social, que é a entidade que tem responsabilidade de equipar essas entidades que foram
escolhidas para entidades de primeira linha, em relação às evacuações dos lares.----------------------------- O Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues perguntou se essas
instituições tinham máscaras e restantes equipamento de proteção, tendo a Chefe de Gabinete,
Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque respondido que a Santa Casa
da Misericórdia da Golegã está a cumprir todas as regras de proteção, assim como a Santa Casa
da Misericórdia da Azinhaga e a Casa do Povo do Pombalinho na prestação de apoio
domiciliário. Explicou que, a nível de todo o País é fácil encomendar os equipamentos de
proteção para fazer face às necessidades existentes, mas, a partir daí, não se conseguem datas de
entrega, por isso, continuamos à espera de reforço de EPI's, para podennos ajudar no terreno as
instituições e os funcionários que trabalham no exterior.---------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues perguntou se o material de
proteção que aguardavam a entrega se eram as máscaras, tendo o Senhor Vice-Presidente
respondido que tinha sido criada uma reserva estratégica que incluía luvas, máscaras e fatos,
FLS.

5/10
Reunião de 161412020
Ala 812020

MUNIC!PIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

considerando as necessidades da Santa Casa da Misericórdia da Golegã, a Santa Casa da
Misericórdia da Azinhaga, a Casa do Povo do Pombalinho, a Junta de Freguesia da Golegã, a
Junta de Freguesia da Azinhaga, a Junta de Freguesia do Pombalinho, a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários da Golegã, mas que se continuava a aguardar a entrega da
encomenda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues perguntou qual seria a data
prevista para a entrega, tendo o Senhor Vice-Presidente respondido que esperava que chegasse,
durante a corrente semana.--------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues quis saber se o referido
equipamento de proteção era comprado pela Câmara, tendo o Senhor Vice- Presidente
respondido que sim e a Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio
Caixinha Duque referiu que a reserva estratégica de máscaras da CIMLT apesar de estar paga,
acerca de quinze dias, ainda não tinha sido recebida.------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente disse que neste processo tínhamos sido um pouco
agressivos, no bom sentido de sensibilizar as pessoas e que, não gostamos que entrem no
Concelho, quando essa mudança foi proibida.---------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente referiu que a colocação dos sinais teve algum sucesso e
que afastou os que se deviam estar a preparar para virem passar os dias de Páscoa no nosso
Concelho. Explicou também que, para não haver gastos, os sinais foram adaptados, para começar
a sensibilizar as pessoas da importância do uso de máscara, realçando que o mais importante é
ficar em casa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Excelentíssimo Presidente deu conhecimento que o Executivo em regime de
permanência tinha pensado em dar uma máscara, por família, com o intuito de estimular o seu
uso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente transmitiu que no nosso Concelho só temos um caso de
Covid-19, tendo o outro negativado e que, progressivamente iremos voltar aos serviços, usando
máscara e mantendo o distanciamento social que se exige.-------------------------------------------------------- A Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
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elucidou que, no âmbito da CIMLT foi decidido adquirir onze ventiladores, devido às
necessidades do Hospital de Santarém que é o hospital de referência da maior parte dos
municipios que integram a CIMLT, estendendo-se ao Hospital de Vila Franca de Xira e ao
Hospital de Torres Novas que são os hospitais de referência de outros municípios, ou seja, cada
Câmara acaba por comprar um ventilador e o nosso será para o Médio Tejo, para o Hospital de
Torres Novas.----------------------------------------------------------------- ------------------------------------- APROVAÇÃO DA ATA:
---------- O Excelentíssimo Presidente solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária
da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 2 de abril de 2020, uma vez que a mesma tinha
sido enviada, 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 473.863,00€ (Quatrocentos e setenta e três
mil oitocentos e sessenta e três euros); ------------------------------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 437.337,71€ (Quatrocentos e trinta e sete mil trezentos e trinta
e sete euros e setenta e um cêntimos),-------------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 36.525,29€ (Trinta e seis mil quinhentos e vinte e cinco

. e nove cenlimos
. . ).------------------------------------------------------------------------------euros e vmte
- - - ORDEM DO DIA:

- - - 1 - Redução temporária de 50% nas tarifas variáveis de água, saneamento e
resíduos sólidos para consumidores domésticos e não-domésticos (não abrangidos pelo
Despacho de 17 de março):---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 1549, datada de 7 de abril de 2020, sobre a
redução temporária de 50% nas tarifas variáveis de água, saneamento e resíduos sólidos para
consumidores domésticos e não-domésticos (não abrangidos pelo Despacho de 17 de março ).------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea e) do n.OI do artigo 33.° da

Lei n.075/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, aprovar a redução temporária de 50%
F LS.
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nas tarifas variáveis de água, saneamento e resíduos sólidos, para consumidores domésticos e
não-domésticos não abrangidos pelo Despacho de 17 de março, bem como que esta medida tenha
efeitos no processamento da fatura do mês de abril e seguintes, mantendo-se em vigor, enquanto
se justificar, podendo ser revista a qualquer momento, mediante deliberação da Câmara
Muni ci pai. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - 2 - Ambijornada - - - - - - - - - Pedido de donativo: - - - - ---------- Foi presente à Câmara o pedido de apOio financeiro enviado pela Ambijomada Associação Centro de Acolhimento. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder à Ambijomada - Associação
Centro de Acolhimento um apoio financeiro no valor de 20,00 euros. --------------------------------- - - - 3 - Pedido de pagamento de água em prestações
- - - Código 545/ área 202 / número 1920: ---------- Foi presente à Câmara a informação n.O 1485, datada de 6 de abril de 2020, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 545, área 202, número 1920.------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no n.O 4 do artigo 45° do
Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho da Golegã, autorizar o pagamento da
dívida referente ao código 545, área 202, número 1920, em duas prestações mensais e
sucessivas, sendo a primeira no valor de 150,00€ e a segunda no valor de 64,35€, acrescidas do
valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 29 de maio de
2020, e a segunda até ao último dia útil do mês subsequente e que, mensalmente também deverá
ser efetuado o pagamento do valor da fatura do respetivo mês. -------------------------------------------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 municipais referentes ao apoio cedido para
o Campeonato Regional de Equitação de Trabalho.------------------------------------------------------FLS. 8/10
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----------- Neste momento, o Senhor Vice-Presidente e o Excelentíssimo Presidente, nos termos
da alínea a) do n.OI do art.o 69 do Código do Procedimento Administrativo, ausentaram-se da
reunião, tendo ambos regressado após a votação.------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, 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 ANTE do pagamento das taxas municipais referentes
aos apoios cedidos para a realização do Campeonato Regional Centro de Equitação de Trabalho,
nos dias 15 de fevereiro e 17 de outubro de 2020.--------------------------------------------------------- - - 4.2 - Pedido de isenção das taxas municipais I Prova Equestre de Equitação de
Trabalho:
- - - Foi presente à Câmara a informação 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 termos
da alínea a) do n.OI do art.O 69 do Código do Procedimento Administrativo, ausentaram-se da
reunião, tendo ambos regressado após a votação.---------------------------------------------------------- - - A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, 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 ANTE do pagamento das taxas municipais referentes
aos apoios cedidos para a realização da Prova Equestre de Equitação de Trabalho, nos dias 15 de
fevereiro e 17 de outubro de 2020.-------------------------------------------------------------------------

--_.- 5 - Aprovação de deliberações em minuta:
---------- Nos termos do n.03 do art.O 57° da Lei n° 7512013, 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 e 4.2. --------------------------------------------------------------------------------------------- ENCEFlFtJ\~ENT(): -------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram dezoito horas e quarenta minutos, o Exce\entíssimo Presidente a presidir
deu por encerrados os trabalhos desta reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai ser por
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si assinada e pela Assistente Técnica, Isabel Maria da Conceição Centeio Gameiro que a
secretariou.------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Presidente da Câmara:

A Assistente Técnica:
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