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MUNICÍPIO DA G0LEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

==

ATA N.°18/2020

-

REuNIÃO ORDINÁRIA DA CliVARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA
SETE IIBRO DE 2020:

——

3 DE

-

---——-

Aos três dias do mês de setembro 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, do
Senhor Vereador Eng.° António Carlos Poço Godinho e do Senhor Vereador Pedro Álvaro
Ribeiro Terré Rodrigues. Esteve presente o Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente,
Senhor Eng.° àtcácio Galrinho Nunes a fim de prestar quaisquer esc’arecimentos. Secretariou a
reunião a Assitente Técnica, Senhora D. Isabel Maria da Conceição enteio 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:
Intervenções do Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio:
--

Transportes escolares:
O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio perguntou como estava a decorrer a

participação da Câmara Municipal da Golegã, neste início do ano letivo, no que respeita aos
transportes escolares, tendo o Excelentíssimo Presidente respondido que está tudo acordado entre
as duas instituições.

—
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Feira de S. Martinho 2020:
O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio perguntou em que ponto de situação se
encontrava a Feira de 5. Martinho, tendo o Excelentíssimo Presidente respondido que não havia
condições para a Feira de 5. Martinho se realizar nos moldes tradicionais.
APROVAÇÃO DA ATA:
O Excelentíssimo Presidente solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária
da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 20 de agosto de 2020, uma vez que a mesma
tinha sido enviada, digitalmente a todos os membros do Executivo Municipal, tendo esta sido
aprovada por unanimidade, sem a participação do Senhor Vereador Eng.° António Carlos Poço
Godinho e do Excelentíssimo Presidente que não tinham estado presentes por se encontrarem a
gozar um período de férias.
—---

DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA:
A Câmara tomou conhecimnto do balancete de Tesouraria relativo ao último dia ú il, o

qual acusa um saldo de disponibiliddes no valor de 257.533,69€ (Duzentos e cinquenta e sete
mil quinhentos e trinta e três euros e sessenta e nove cêntimos);
Operações Orçamentais: 206.278,91€ (Duzentos e seis mil duzentos e setenta e oito
euros e noventa e um cêntimos);
Operações não Orçamentais: 5 1.254,78€ (Cinquenta e um mil duzentos e cinquenta e
quatro euros e setenta e oito cêntimos).
—---ORDEMDODIA:
— 1
CCP

-

-

Concurso público de empreitada de obras públicas
—

——--

----—

------—--“ Remodelação do Cine Teatro Gil Vicente”

-

alínea b) do art.° 19° do

——

—--—

—

—

Ratificação do Despacho n.° 6142/2020 exarado pelo Senhor Vice-Presidente em 19
deagosto:

—

—

Foi presente à Câmara para ratificação o Despacho n.° 6 142/2020 exarado pelo Senhor
Vice-Presidente em 19 de agosto.
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho n.° 6142/2020 exarado pelo
Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal da Golegã, em 19 de agosto, a determinar, ao
abrigo do artigo 50° do Código dos Contratos Públicos, o reconhecimento dos erros referentes
aos capitulos 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4,8.5, 8.8, o não reconhecimento dos erros referentes aos
capítulos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.12, 3.15, 3.20. 3.21, 3.22, 3.24, 5.2.3, 5.2.4, 7.1.1,
7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.4.2, 7.4.3, 8.1, 8.3, 8.4, 10.4, 10.7,14.3, 16, 16.1, 16.1.1,
16.1.2, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.5.1, 16.5.2, 16.5.3, 16.5.4, 16.5.5, 16.5.6, 16.5.7, 17, 17.1, 17.2,
17.3, 17.4, 19.3, 29 e 29.1 e a aceitação das omissões referentes aos capítulos 33.16.1.2,
33.16.1.3 e 33.16.1.4 do Concurso Público da Empreitada de Obras Públicas

-

Remodelação do

Cine Teatro Gil Vicente.
2

-

Concurso público dc empreitada de obras públicas
—---

ccP

“

-

alínea b) do art.° 19° do

—

Remodelação da llumhtação Pública Eficiência Energética”
-

—

——--

Ratificação do Despachci n.° 6369/2020 exarado pelo Senhor Vice-Presidente em
21 de agosto:

—

—

Foi presente à Câmara para ratificação do Despacho n.° 6369/2020 exarado pelo Senhor

Vice-Presidente em 21 de agosto.
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho n.° 6369/2020 exarado pelo
Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal da Golegã em 21 de agosto a determinar, ao abri
go do artigo 600 do Código dos Contratos Públicos, a retificação das peças do procedimento,
nomeadamente o constante no artigo 9°

-

Preço do Programa de Concurso e no artigo 30°

-

Preço

e condições de pagamento do Caderno de Encargos, o montante de € 178 567,16 (cento e setenta
e oito mil quinhentos e sessenta e sete euros e dezasseis cêntimos), bem como a prorrogação de
prazo para entrega de propostas, por um período de mais dez dias, após envio do aviso para
publicação na II Série do Diário da República.
3

-

Pedidos de vistoria inicial

Imóvel sito na ARU 06 Golegã:

-_________
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Foi presente à Câmara a informação n.° 5856, datada de 11 de agosto 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 da Amendoeira, 23, na Golegã,
inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia da Golegã com o artigos matriciais n.° 331 e 396
e descrito na Conservatória do Registo Predial da Golegã sob o n.” 3646/20080408, inserido na
área da ARU 06 Golegã.
4

-

Pedido de pagamento de água em prestações

Código 2457 / área 104 / número 12250:

—--—----—

—

—

——--

——

Foi presente à Câmara a informação n.° 5675, datada de 26 de agosto de 2020, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 2457, área 104, número 12250.A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termo do disposto no n.° 4 do artigo 45° do
Rekulamento de Abastecimento de

Água

do Concelho a Golegã, autorizar o pagamento da

dívida referente ao código 2457, área 104, número 12250, em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 60,33€ cada e a sexta no valor de 60,32€,
acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 30 de
setembro 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.
5 Candidatura ao incentivo à natalidade
-

—

Processo NAT 12/2020:

—

—-----—----—

—

—

—

—

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 6495, datada de 25 de agosto de 2020, sobre o
processo NAT 12/2020.
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
12/2020 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.
6

-

Sénior:----—

Casa do Benfica da Golegã / Participação na II Divisão Nacional de Futsal
—

—

—
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6.1

-

Ratificação do Despacho n.° 6486/2020 exarado pelo Senhor Vice-Presidente

em26deagosto:

—

Foi presente à Câmara para ratificação o Despacho n.° 6486/2020 exarado pelo Senhor
Vice-Presidente em 26 de agosto.
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho n.° 6 142/2020 exarado pelo
Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal da Golegã em 21 de agosto a determinar que,
fosse atribuído um subsídio no valor de 2.500,00€ à Casa do Benfica em

Foi presente à Câmara o pedido de apoio da Casa do Benfica da Golegã para
participação na II Divisão Nacional de Futsal Sénior.
A Câmara deliberou, por unanimidade, que este ponto seja integrado na ordem de
trabalhos da próxima reunião de Câmara, a realizar no dia 17 de setembro de 2020.
7-ANTE/Pedidodeapoio:
7.1

-

—----—

—

—

Estágios de Equitação e de Atrelagem: ---r—

Foi presente à Câmara uma informação sobre o apoio solicitado pela ANTE para os
estágios de Equitação e Atrelagem.
Neste momento, o Senhor Vice-Presidente e o Excelentíssimo Presidente, nos termos
da alínea a) do n.°I do art° 69 do Código do Procedimento Administrativo, ausentaram-se da
reunião, por desempenharem os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Direção da ANTE,
respetivamente, 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 dos estágios de Equitação e Atrelagem, bem como das taxas
referentes à visita efetuada ao Museu Marfins Correia.
7.2

-

Concurso Nacional de Modelos de Andamento e CIAT:

Foi presente à Cãmara o oficio n.° 34 da ANTE, datado de 6 de agosto de 2020, com o
pedido de apoio para a realização do Concurso Nacional de Modelos de Andamento e do CIAT.
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Neste momento, o Senhor Vice-Presidente e o Excelentíssimo Presidente, nos termos
da alínea a) do n.°I do arL° 69 do Código do Procedimento Administrativo, ausentaram-se da
reunião, por desempenharem os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Direção da ANTE,
respetivamente, tendo ambos regressado após a votação.
A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, face ao cancelamento do
Concurso Internacional de Atrelagem e Tradição, que este ponto seja integrado na ordem de
trabalhos da próxima reunião de Câmara, depois de apurados os valores referentes ao Concurso
Nacional de Modelos de Andamento.
8 Biblioteca José Saramago:
-

8.1

-

---—

——

Doação de livros:

—

—

———--

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 6528, datada de 27 de agosto de 2020, sobre a
doação de livros à BiblioIeca José Saramago.
A Câmara delibrou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
—---

8.2 Doação dc1ivros:---

—

—

————--

-

Foi presente à Câmara a informação

n.°

6531, datada de 27 de agosto de 2020, 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 1,2,3,4,5,6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2, 8, 8.1 e 8.2.
ENCERRAMENTO:
Quando eram dezanove horas e trinta 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:

r

Ç

tina’

r

A Assistente Técnica:
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