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MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

ATA N.°14/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA
DE 2020:

9 DE JULHO

—

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, reuniu ordinariamente a Câmara
Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença 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 Eng.° António Carlos Poço Godinho. Estiveram presentes a Chefe de
Gabinete, Senhora Dr.a Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque e a Chefe da Divisão
de Administração e Finanças, Senhora Dr.” Ana Catarina Ferreira Cristino, a fim de prestarem
quaisquer esclarecimentds. Secretariou a reunião a Assistente Técnica, Senhora! D. Isabel Maria
da Conceição Centeio Gameiro.
INÍCIO:
Quando eram dezoito horas e trinta 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:
—--

Voto dc pesar pelo falecimento de Catarina Fernandes Freire Caixinha:
O Excelentíssimo Presidente propôs que fosse enviado um voto de pesar ao Dr. António

Jorge Freire Caixinha, médico veterinário aposentado desta Câmara Municipal, pelo falecimento
da sua filha Catarina Femandes Freire Caixinha, tendo o mesmo sido aprovado, por
unanimidade.
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Justificação da ausência do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré
Lodrigue

—

O Excelentíssimo Presidente da Câmara justificou a ausência do Senhor Vereador Pedro
Álvaro Ribeiro Teré Rodrigues que não pode comparecer, por razões de ordem profissional.
APROVAÇÃO DA ATA:

-

O Excelentíssimo Presidente solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária
da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 25 de junho 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 Tesourada relativo ao último dia útil, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 166.145,48 € (Cento e sessenta e seis mil
cento e quarenta e cinco euros e quarenta e oito cêntimos);
Operações Orçamentais: 119.176,95€ (Cento e dezanove mil cento e setenta e seis euros
e noventa e cinco cêntimos);
Operações não Orçamentais: 46.968,53€ (Quarenta e seis mil novecentos e sessenta e
oito euros e cinquenta e três cêntimos).
ORDEM DO DIA:
1

-

—

Abertura de procedimento concursal comum para constituição de reserva de

recrutamento na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, para posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional
auxiliar de ação educativa:—

—

—

—

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 4534, datada de 6 de julho de 2020, sobre a
abertura de procedimento concursal comum para constituição de reserva de recrutamento na
modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para posto de
trabalho na carreira e categoria de assistente operacional

—

auxiliar de ação educativa.

A Chefe de Gabinete, Senhora Dr.a Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
disse que a situação das escolas é de muita insegurança, que pode existir a hipótese de no
FLS.

2/9
Reuniüo de 9/7/2020
Ata 14/2020

o

MUNICÍPIO DA G0LEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

próximo ano letivo cada turma ser dividida em duas e, também a hipótese de serem necessários
mais auxiliares de ação educativa e como houve a aposentação de uma auxiliar, decidiu-se abrir
este procedimento para haver uma reserva de recrutamento, caso seja necessário.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal
comum destinado à constituição de reserva de recrutamento para posto de trabalho na carreira e
categoria de assistente operacional

-

auxiliar de ação educativa.

Mais deliberou a Câmara, por unanimidade e por uma questão de celeddade e economia
processual e financeira, que a abertura do referido procedimento concursal seja destinada a
candidatos com e sem vínculo de emprego público, em conformidade com o estabelecido no n.°4
do citado artigo 30.°, respeitando-se as prioridades previstas na lei quanto ao recrutamento.
2

-

2.1

Pedidos de vistoria inicial:
-

--________

—--——--———-—

Imóvel sito na ARU 06 Golegã:

—

-———

——--

---—

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 4015, datada de 23 de junho de 2020, sobre um
pedido de vistoria inicial a imóvel inserido na ARU 06 Golegã.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da informação em apreço, aprovar o
nível de conservação de Mau, atribuído ao imóvel sito na Rua Agostinho Macedo, 24, na Golegã,
inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia da Golegã com o artigo matricial n.° 1289 e
descrito na Conservatória do Registo Predial da Golegã sob o n.° 1190/1 990041, inserido na área
daARUOóGolegã.
2.2 Imóvel sito na ARU 05 Golegã:
-

-

—

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 4016, datada de 23 de junho de 2020, sobre um
pedido de vistoria inicial a imóvel inserido na ARU 05 Golegã.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da informação em apreço, aprovar o
nível de conservação de Mau, atribuido ao imóvel sito em São Caetano, 34, na Golegã, inscrito
na Matriz Predial Urbana da Freguesia da Golegã com o artigo matricial n.° 1213 e descrito na
Conservatória do Registo Predial da Golegã sob o n.° 3362/20070926, inserido na área da ARU
OSGolegã.
-—

3

-

Empreitada de Obras Públicas

-

Remodelação do Cine Teatro Gil Vicente

—
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Aplicação do Artigo 57° do CCP:
3.1

-

Não adjudicação e revogação da decisão de contratar artigo 79° do CCP:
-

Foi presente à Câmara a informação n.”4740, datada de 8 de julho de 2020, com a
proposta de não adjudicação e revogação da decisão de contratar

-

artigo 79° do CCP, da

empreitada de obras públicas “Remodelação do Cine Teatro Gil Vicente”.
-

O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio perguntou se seda de novo aberto o
procedimento por concurso público, tendo o Excelentíssimo Presidente respondido que agora o
preço base seda de 800. 000,00 euros e que essa diferença se devia ao facto de no procedimento
antedor não estar atualizado o valor referente à mão-de-obra, tendo já decorrido cerca de quatro
anos, desde o projeto inicial.
O Senhor Vereador Eng.° António Carlos Poço Godinho esclareceu que o valor final
pode não ser tão elevado, porque as propostas devem ser competitivas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar a não adjudicação da empreitada de obras públicas
“Remodelação do Cine Teatro Gil Vicente”, nos termos da alínea a) do n.°l do art.° 79.

°,

bem

como proceder à revogação da decisão de se contratar, nos termos do n.°l do arL° 80.0 conjugado
com o art° 79• “do Código dos Contratos Públicos.
3.2

Aprovação do projeto de execução:

-

—

Foi presente à Câmara a informação n.°4757, datada de 8 de julho de 2020, sobre a
aprovação do projeto de execução da empreitada de obras públicas “Remodelação do 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 Cine Teatro Gil Vicente”.
3.3

-

Procedimento por concurso público

—

alinea a) do artigo 19 do CCP:

Foi presente à Câmara a informação n.° 4780, datada de 8 de julho de 2020, sobre o
procedimento por concurso público empreitada de obras públicas “Remodelação do Cine Teatro
Gil Vicente”.
rLs.
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-

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

infornrnção em apreço, aprovar o tipo de procedimento, o programa de procedimento, o caderno
de encargos, o preço base do procedimento no montante de 874.250,83€

(

oitocentos e setenta

quatro mil duzentos e cinquenta euros e oitenta e três cêntimos), o critério de adjudicação, o júri
do procedimento, com a seguinte constituição: 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 Urbanismo e Ambiente e Eng.° António Francisco da Costa Duarte,
Dirigente Intermédio de 3° Grau da Subunidade Orgânica de Obras. Serviços Urbanos e Espaços
Verdes como vogais efetivos e António da Costa Camilo. Técnïco Superior da Câmara
Municïpal e Ângela Marta Gaspar Amaro, Assistente Técnica da Câmara Municipal, como
vogais suplentes, referente ao Procedimento por Concurso Público Empreitada de Obras Públicas
“Remodelação do Cine Teatro Gil Vicente”.
Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar a nomeação do coordenador
técnico da Câmara Municipal Paulo Manuel dos Santos Caixinha como gestor do procedimento e
gestor do contrato, bem como o preço anormalmente baixo quando o total resultante de uma
proposta seja 20% ou mais inferior ao preço base.
—

4

-

Empreitada de Obras Públicas

—

Reabilitação da VCE/ Estrada de São Miguel e

construção de rotunda ao 1CM 42+505 da EN 243:
4.1

-

Aprovação do Projeto de Execução:

Foi presente à Câmara a informação n.°4781, datada de 8 de julho de 2020, sobre a
aprovação do projeto de execução da empreitada de obras públicas “Reabilitação da VCE/
Estrada de São Miguel e construção de rotunda ao KM 42+505 da EN 243”.
O Excelentíssimo Presidente disse que este foi um processo moroso, porque as
Estruturas de Portugal mandaram alterar três vezes o projeto da rotunda que vai ser implantada
na Estrada Nacional 243 que liga os Álamos à Golegã.
O Excelentíssimo Presidente referiu que é necessário retirar da Rua Timor Lorosae
todos os pesados que circulam no sentido de Santarém.

ris. 5/9
Reunifis de 917/2020
Ata 14/2020

MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio perguntou qual será o valor da obra
suportado pela Câmara, tendo o Excelentíssimo Presidente respondido que será a totalidade.
O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio disse que como cidadão do concelho
aprovava todas as obras previstas e a decorrer, mas que é um desequilíbrio tremendo entre o
valor de mais de um milhão de euros gastos na Golegã e os tostões que são investidos na
Azinhaga e no Pombalinho, tendo o Senhor Eng.° António Carlos Poço Godinho respondido que
as obras dos Diques e da VCE não beneficiam só a Golegã.
O Excelentíssimo Presidente disse que se vai avançar com a requalificação do Largo da
Praça na Azinhaga e com a ERPI no Pombalinho que vai ser mais cara do que todas as outras
obras, mas que vai permitir a melhoria do rendimento per capita, naquela freguesia.
O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio referiu que, na sua opinião, a grande
revolução da chegada do primeiro executivo liderado pelo Excelentíssimo Presidente foi a forma
como olhou para a Azinhaga, tendá o Excelentíssimo Presidente solicitado ao Senhor Veréador
Dr. Luís Filipe Santana Júlio que apresentasse propostas para o Pombalinho.
A Chefe de Gabinete, Senhora Dr.” Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
esclareceu que a candidatura para a ERPI tinha ficado suspensa, devido à pandemia.
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”
Reabilitação da VCE / Estrada de São Miguel e construção de rotunda ao K?vI 42+505 da EN
243”.
4.2

-

Procedimento por concurso público

—

alínea b do artigo 19° do CCP:

Foi presente à Câmara a informação n.° 4792, datada de 8 de julho de 2020, sobre o
procedimento por concurso público da empreitada de obras públicas “Reabilitação da VCE/
Estrada de São Miguel e construção de rotunda ao KM 42+505 da EN 243”.
A Câmara deliberou, por maioria, coma abstenção do Senhor Vereador Dr. Luís Filipe
Santana Júlio e com três votos a favor do senhor Vereador Eng.° António Carlos Poço Godinho,
do Senhor Vice-Presidente e do Excelentíssimo Presidente unanimidade, aprovar o tipo de
procedimento, o programa de procedimento, o caderno de encargos, o preço base do
FLS.
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procedimento no montante de 304.907,31€ (trezentos e quatro mil novecentos e fett euros e
trinta e um cêntimos), o critério de adjudicação, o júri do procedimento, com a seguinte
constituição: 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
Urbanismo e Ambiente e Eng.° António Francisco da Costa Duarte, Dirigente Intermédio de 3”
Grau da Subunidade Orgânica de Obras, Serviços Urbanos e Espaços Verdes como vogais
efetivos e António da Costa Camilo, Técnico Superior da Câmara Municipal e Ângela Marta
Gaspar Amaro, Assistente Técnica da Câmara Municipal, como vogais suplentes, referente ao
Procedimento por Concurso Público Empreitada de Obras Públicas Reabilitação da VCE /
Estrada de São Miguel e construção de rotunda ao KM 42±505 da EN 243.
Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar a nomeação do coordenador técnico da
Câmara Municipal Paulo Manuel dos Santos Caixinha como gestor do procedimento e gestor do
contrato, bem como o preço anormalmente baixo quando o total resultante de uma proposta seja
20% ou mais inferior ao preço base.
5

-

Filmagens “A Criança”

—

Pedido de apoio, de 15 de Julho a 30 de Agosto:

Foi presente à Câmara o pedido de apoio enviado pela Leopardo Filmes, datado de 19
dejunhode2o2o.
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Leopardo Filmes do pagamento das
taxas municipais de ocupação de nove quartos no Sporthotel, entre os dias 15 de julho e 30 de
agosto, face ao interesse para o Município da rodagem do filme
—

6

-

Núcleo Sporting Clube Portugal da Golegã

Pedido de utilização das piscinas cobertas;

“

A Criança na Golegã

“.

—______

—

Foi presente à Câmara o oficio do Núcleo Sporting Clube Portugal da Golegã, datado de
23 de junho de 2020, a solicitar a utilização das piscinas cobertas da Golegã.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os ifindamentos da
informação em apreço, aprovar a utilização das piscinas cobertas pelos atletas do Núcleo
Sporting Clube Portugal da Golegã, bem como isentar a referida associação do pagamento das
taxasmunicipais.
FLS.

7/9
Reunifio de 9/7/2020
Ata 142020

/“

MuNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

7 CASC Centro de Apoio Social da Carregueira
-

—

-

Pedido de apoio financeiro:

—

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 4496, datada de 2 de julho de 2020, sobre o
pedido de apoio financeiro solicitado pelo CASC

-

Centro de Apoio Social da Carregueira.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder ao CASC

—

Centro de Apoio

Social da Carregueira um apoio financeiro no valor de 1.163,53€ para aquisição do equipamento
necessário para garantir as condições de logística e de armazenamento face ao aumento das
quantidades de géneros alimentares a armazenar.
—

8

-

Doação de bens culturais móveis à Casa-Estúdio Carlos Relvas:

Foi presente à Câmara a informação da Cãsq-Estúdio Carlos Relvas sobre a
incorporação de bens culturais móveis.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
9-BibliotecaJoséSaramago:

——------—

9.1- Doação de revistas:

—

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 3209, datada de 28 de maio de 2020, sobre a
doação de revistas à Biblioteca José Saramago.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
9.2- Doação de livros:

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 4543, datada de 6 de julho de 2020, sobre a
doação de livros à Biblioteca José Saramago.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
—

10 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 1,2,2.1,2.2,3,3.1,3.2,3.3,4,4.1,4.2,5,6,7,8,9,9.1 e 9.2.
ENCERRAMENTO:
Quando eram dezanove horas e quinze minutos, o Excelentíssimo Presidente a presidir
deu por encerrados os trabalhos desta reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai ser por
FLS.
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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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