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ATA N.’21/2020

REUNIÃO ORDIXJRIA DA CIMARA MUVICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA No DIA 15 DE

OUTUBRO DE 2020:

-——-

—-——

-

--_____

Aos quinze dias do mês de outubro 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. Estiveram presentes a Chefe de Gabinete, Senhora Dr.” Ana Isabel
Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque e a Senhora Dr.3 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 verificando-se a existência de quórum o Excelentíssimo
Presidente da Câmara declarou aberta a reunião:
PERIODO 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:
Intervenção do Senhor Vereador 1k. Luís Filipe Santana Júlio:

---

-____

O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio perguntou se já havia novidades em
relação à varredoura, tendo o Senhor Vice-Presidente respondido que continuava avariada.
O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio quis saber se, face ao aumento de
casos de Covid-19 no país, haveria mais algumas medidas restritivas no concelho, tendo o
Excelentíssimo Presidente respondido que cabe às forças de segurança fazer cumprir as regras
instituidas.
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O Excelentíssimo Presidente deu conhecimento à Câmara que estava aberta a
candidatura ao PARES, que será submetida pela Casa do Povo do Pombalinho para a construção
doERPL
O Excelentíssimo Presidente referiu que terá que ser celebrado um protocolo entre a
Casa do Povo do Pombalinho e o Município da Golegã, para que o município possa inscrever a
verba no próximo orçamento.
O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio perguntou se será sempre a Casa do
Povo do Pombalinho a gerir o ERPI, tendo o Excelentíssimo Presidente respondido que será a
IPSS a fazer a gestão desse equipamento.
O Excelentíssimo Presidente referiu que partiu deste Executivo começar a dar forma a
este projeto, uma vez que se trata de uma mais-valia para a Freguesia do Pombalinho, bem como
para todo o concelho, devendo ter um retomo com a criação de vários postos de trabalho.
O Excelentíssimo Presidente informou que o projeto de arquitetura e o das
especialidades já existem e que a candidatura tem que ser submetida até ao final do próximo mês
denovembro.
A Chefe de Gabinete, Senhora DrY Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
deu conhecimento que ida ser distribuída uma circular aos alunos do Agrupamento de Escolas da
Golegã, Azinhaga e Pombalinho sobre a obrigatoriedade de uso de máscara nos autocarros, sob
pena de perder o direito aos transportes escolares.
—-APROVAÇÃO DA ATA:

—

—

—

—

O Excelentíssimo Presidente solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária
da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 1 de outubro 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 252.574,81€ (Duzentos e cinquenta e dois
mil quinhentos e setenta e quatro euros e oitenta e um cêntimos);
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Operações Orçamentais: 196.489,86€ (Cento e noventa e seis mil quatrocentos e oitenta
e nove euros e oitenta e seis cêntimos);
Operações não Orçamentais: 56.084,95€ (Cinquenta e seis mil e oitenta e quatro euros e
noventa e cinco cêntimos).
ORDEM DO DIA;
1

-—

-

—

——-——-

---—

——________

Ratificação do Edital n.° 22/2020 - Período de 6 a 15 de novembro de 2020:

Foi presente à Câmara para ratificação o Edital n.° 22/2020

-

Período de 6 a 15 de

novembro de 2020.
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Edital n.° 22/2020 Período de 6 a 15
-

de novembro de 2020.
2

-

Procedimento por concurso público

Reabilitação da VCE
EN 243

“-

—

—

—

-

“

Empreitada de Obras Públicas de

Estrada de São Miguel e construção de rotunda ao 1CM 42+505 da

Aprovação da minuta do contrato artigo 98° do Código dos Contratos Públicos

e artigo 33° da Lei n°75/2013;

-

—--

—-_____

Foi presente à Câmara a informação n.° 8112, datada de 30 de setembro de 2020, sobre
a aprovação da minuta do contrato referente à” Empreitada de Obras Públicas de Reabilitação da
VCE Estrada de São Miguel e construção de Rotunda ao 1CM 42+505 da EN 243
-

“.

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

informação em apreço, aprovar a minuta do contrato referente à” Empreitada de Obras Públicas
de Reabilitação da VCE - Estrada de São Miguel e Construção de Rotunda ao K?vI 42+505 da
EN243”.
—--- 3 - Alienação de lote de terreno do domínio privado do Município da Colegã

—

Prédio inscrito na matriz predial urbana sob o número 3900 e descrito na conservatória do
registo predial sob o número 5217 - Rua da Chamusca, Lote n.°36:

--—

—----—

Foi presente à Câmara a informação n.° 8167, datada de 1 de outubro de 2020, sobre a
alienação de lote de terreno do domínio privado do Município da Golegã.
O Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues disse que era totalmente
contra este projeto, não só porque representa o abate de árvores, como a desafetação de um
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espaço do domínio público para colocar betão, ao invés de ser para um espaço ajardinado, tal
como deveria ser feito com o espaço paralelo.
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o ponto da ordem de trabalhos.
—---4

Ratificação do Despacho n.° 8200 exarado pelo Excelentíssimo Presidente em 1

-

deoutubrode2o2O:

—

—--—-—-—--—

—

—

—-—

Foi presente à Câmara para ratificação o Despacho n.° 8200 exarado pelo Excelentíssimo
Presidente de 2020 em 1 de outubro.
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho n.° 8200 exarado pelo
Excelentíssimo Presidente em 1 de outubro de 2020, a determinar que se procedesse à inclusão
da alínea d) Proceder à revogação de decisão de contratar, nos casos em que nenhum concorrente
haja apresentado proposta ou nos casos em que todas as propostas tenham sido excluídos, no
número 5 da informação n.°6699 / Serviço de Património, datada de 12 de setembro de 2020,
aprovada na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 24 de setembro de 2020.--5

Procedimento por concurso público

-

Remodelação do Cine Teatro Gil Vicente

“-

-

“

Empreitada de Obras Públicas de

Aprovação da minuta do contrato

do Código dos Contratos Públicos e artigo 33° da Lei n° 75/20 13:

-

artigo 98°

-——--

Foi presente à Câmara a informação n.° 8227, datada de 2 de outubro de 2020, sobre a
aprovação da minuta do contrato referente à” Empreitada de Obras Públicas de Remodelação do
CineTeatroGil Vicente”.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar a minuta do contrato referente à” Empreitada de Obras Públicas
de Remodelação do Cine Teatro Gil Vicente
6

-

6.1

“.

Pedido de pagamento de água em prestações:
-

Código 983582 / área 106 / número 12250:

—

—-----—

—

—

—

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 8424, datada de 8 de outubro de 2020, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 983582, área 106, número
12250.
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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 983582, área 106, número 12250, em quatro prestações mensais e
sucessivas, sendo as três primeiras no valor de 13,46€ cada e a quarta no valor de 13,44€,
acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 30 de
outubro 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.
6.2 Código 984177 / área 108 / número 7200:
-

—_______

Foi presente à Câmara a informação n.° 8427, datada de 8 de outubro de 2020, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984177, área 108, número
7200.
A Chefe de Gabinete, Senhora Dr.a Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
referiu que analisada a informação e os documentos contabilísticos referentes ao consumidor em
questão conclui-se que o montante m dívida são 346,92€, podendo ser pagos em seis prestações,
sendo as cinco primeiras no valor de 30,00€ cada e a sexta no valor de 196,92€.
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 a o pagamento da
dívida referente ao código 984177, área 108, número 7200, em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 30,00€ cada e a sexta no valor de 196,92€,
acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 30 de
outubro 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.
7

-

Candidatura ao incentivo à natalidade:

Processo NATI4/2020:

—-—-

-

—

—

—

----_______

Foi presente à Câmara a informação n.° 8463, datada de 9 de outubro de 2020, sobre o
processo NAT 14/2020.

—

FLS.5/7

MuNicíPio DA G0LEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

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
1 4/2020 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.
8- Descentralização de competências

-

Prorrogação do prazo de transferência:

Foi presente à Câmara informação n.° 5628, datada de 24 de agosto de 2020, sobre a
transferência de competências e obrigações para os órgãos municipais, previstas no Decreto-Lei
n.° 23/2019, de 30 de janeiro no domínio da Saúde.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os ffindamentos da informação
em apreço, não aceitar a transferência de competências e obrigações para os órgãos municipais,
previstas no Decreto-Lei n.° 23/2019, de 30 de janeiro no domínio da Saúde, bem como remetê
la à aprovação da Assembleia Municipal.
9

-

Ratificação do Despacho n.° 8234 exarado pelo Excelentíssimo Presidente em 2

de outubro de 2020:

—

—

—

Foi presente à Câmara para ratificação o Despacho n.° 8234 exarado pelo
Excelentíssimo Presidente em 2 de outubro de 2020.
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o do Despacho n.° 8234 exarado pelo
Excelentíssimo Presidente, em 2 de outubro de 2020, a atribuir um subsídio no valor de
3.000,00€ à Casa do Benfica em Golegã, para apoiar as inscrições para a participação na II
Divisão Nacional de Futsal Sénior.
10

-

Resultado da eleição dos membros coordenadores da RIBLT

conhecimento:

--—

——--

—--—

—

—

—

-

tomada de

—

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 8408, datada de 8 de outubro de 2020, sobre o
A Câmara tomou conhecimento da eleição dos membros coordenadores da RIBLT.--—---

11

-

Doação ao Museu Municipal da Máquina dc Escrever:

———-----—

Foi presente à Câmara a informação n.° 6514, datada de 27 de agosto de 2020, sobre a
doação de máquinas de escrever ao Museu Municipal da Máquina de Escrever.
----——--12-BibliotecaJoséSaramago:--—
12J-Doaçãodelivros:-—

—--—

—--—
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Foi presente à Câmara a informação n.° 8258, datada de 6 de outubro de 2020, sobre a
doação de livros à Biblioteca José Saramago.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
12.2-Doaçãodc livros:

—

—--—

——

—

—

Foi presente à Câmara a informação n.° 8321, datada de 6 de outubro de 2020, sobre a
doação de livros à Biblioteca José Saramago.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
12.3

-

Doação de filmes:

-—--—

—

—

—-

Foi presente à Câmara a informação n.° 8327, datada de 6 de outubro de 2020, sobre a
doação de filmes à Biblioteca José Saramago.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
13 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 produza, efeitos imediatos, aprovar as deliberações constantes nos
pontos 1,2,3,4,5,6,6.1,6.2,7,8,9, 10, 11, 12, 12.1, 12.2 e 12.3.
ENCERRAMENTO:
Quando eram dezoito horas e trinta 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.

O Presidente da Câmara:

A Assistente Técnica:
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