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MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

=====

ATA N •0 1 6/2020

REUNIÃO ORDIN-ÍRLI ü.I CÍIL4RA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA

06 DE

AGOSTO DE2020:

Ao sexto dia do mês de agosto de dois mil e vinte, na Sala Margarida Relvas, Edificio
dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, com a presença do
Excelentíssimo Presidente, Dr. José Tavares Veiga Silva Maltez que presidiu, do VicePresidente da Câmara Senhor António Francisco Oliveira Pires Cardoso, do Senhor Vereador
Dr. Luís Filipe Santana Júlio, do Senhor Vereador Eng.° António Carlos Poço. Estiveram
presentes a Chefe de Gabinete, Senhora Dra. Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha
Duque. Secretariou a reunião o Coordenador Técnico, Senhor Paulo Manuel de Matos Caixinha.INÍCIO:
Quando eram dezoito: horas e quarenta e cinco minutos e verificando-se a exstência de
quórum o Excelentíssimo Presidente declarou aberta a reunião:
PERi000 ANTES DA ORDEM DO DIA:
ENTERVENÇÕES DOS MEMBROS DO EXECUTIVO:
O Excelentíssimo Presidente deu a palavra aos Senhores Vereadores para tratamento de
assuntos gerais da autarquia:
Justificação da ausência do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré
Rodrigues:
O Excelentíssimo Presidente da Câmara justificou a ausência do Senhor Vereador Pedro
Álvaro Terré Rodrigues, por se encontrar no gozo de férias.
APROVAÇÃODAATA:
O Excelentíssimo Presidente da Câmara, solicitou a dispensa da leitura da ata da
reunião pública Ordinária da Câmara Municipal da Golegã, realizada no dia vinte e três de julho
de dois mil e vinte, uma vez que a mesma foi distribuída a todos os membros do Executivo
Municipal, tendo esta sido aprovada, por unanimidade e, ao abrigo do n° 3 do artigo 34° do
Código do Procedimento Administrativo, publicado ao abrigo do Decreto

FLS.
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Lei n° 4/2015, de
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sete de janeiro, sem a participação do Senhor Vice

—

Presidente, António Francisco de Oliveira

Pires Cardoso.
DLSPONIBILIDADE 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 192.025,27 € (cento e noventa e dois mil e
vinte e cinco euros e vinte e sete cêntimos);
Operações Orçamentais: 140.556,33 € (cento e quarenta mil quinhentos e cinquenta e
seis euros e trinta e três cêntimos);
Operações não Orçamentais: 51.468,94 € (cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e
oito euros e noventa e quatro cêntimos).
ORDEM DO DIA:
1

—

1.1

Reabilitação das Margens da Lagoa d Alverca:
—

2° Pedido de Reequilíbrio Económi4 e Financeiro:

Foi presente à Câmara a informação n° 509/DAF

—

Património, datada de vinte e oito

de julho de dois mil e vinte, relativa ao 2° Pedido de Reequilíbdo Económico e Financeiro
referente à Empreitada de Obras Públicas “Reabilitação das Margens da Lagoa de Alverca”.
-

A Câmara deliberou, por maioria, com os votos a favor do Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara, Dr. José Tavares Veiga Silva Maltez, do Senhor Vice-Presidente, António
Francisco Oliveira Pires Cardoso e do Senhor Vereador, Eng.° António Carlos Poço Godinho, e
com a abstenção do Vereador, Dr. Luís Filipe Santana Júlio, nos termos e com os fundamentos
da informação em apreço, aprovar o reequilíbrio económico e financeiro no valor de 92 000,00 €
(noventa e dois mil euros) a favor da WACOUCHE

—

Gestão e Participação em Investimentos,

Lda., respeitante ao contrato de obras públicas “Reabilitação das Margens da Lagoa de Alverca”.
1.2

—

Prorrogação de Prazo:

Foi presente à Câmara a informação n° 5620/DAF

—

Património, datada de três de

agosto de dois mil e vinte, relativa ao Pedido de Prorrogação de Prazo, referente à Empreitada de
Obras Públicas “Reabilitação das Margens da Lagoa de Alverca”.
-

A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar a prorrogação graciosa do prazo de conclusão da empreitada de
FLS.
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obras públicas

-

“Reabilitação das Margens da Lagoa de Alverca”, tendo em consideração o

interesse público da mesma, até ao dia trinta de dezembro de dois mil e vinte.
Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, que em caso de incumprimento na data de
conclusão dos trabalhos, será aplicada uma sanção, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a l%o do preço contratual.
2

—

Pedido de Vistoria Inicial:

Imóvel inserido na ARU 06 Golegã
Foi presente à Câmara a informação n° 4546 da Divisão Municipal de Obras,
Urbanismo e Ambiente

—

Obras Municipais, datada de seis de julho de dois mil e vinte, relativo

ao pedido de vistoria inicial a imóvel inserido na ARU 06 Golegã.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os ifindamentos da
informação em apreço, aprovar o nível de conserv9ção de péssimo (1,08), atribuído ao imóvel
sito no Largo de São João, 12, inscrito na matriz pedial urbana da freguesia de Golegã com o
artigo matricial número 1103 e descrito na ConserJ’atória do Registo Predial da Golegã sob o
número 4782/20080710 e inserido na área ARU 06 Golegã
3

—

Pedido de pagamento de água em prestações:

Código 984178— área 301

—

consumidor 1800:

Foi presente à Câmara a informação n° 5357 6 da Divisão Municipal de Obras,
Urbanismo e Ambiente

—

Abastecimento de Águas, datada de vinte e três de julho de dois mil e

vinte, sobre o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984178, Área
301, consumidor 1800.
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no número 4 do artigo
45° do Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho de Golegã, autorizar o pagamento
da dívida referente ao código 984178, Área 301, consumidor 1800, em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras prestações no valor de 40,00 € (quarenta euros) cada e a
sexta prestação no valor de 435,48 € (quatrocentos e trinta e cinco euros e quarenta e oito
cêntimos), acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até
ao dia trinta de setembro, e as restantes até ao último dia útil dos meses subsequentes e que,
mensalmente também deverá ser efetuado o pagamento da fatura do respetivo mês.
ris.
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4— Pedidos dc Incentivo à Natalidade:
4.1

—

Processo NAT 10/2020:

Foi presente à Câmara a informação n° 5475 da Divisão Municipal de Intervenção
Social

—

Ação Social, datada de vinte e nove de julho de dois mil e vinte, referente ao processo

NATIO/2020.
A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o Regulamento Municipal de
Incentivo à Natalidade, aprovar o pedido de apoio à natalidade referente ao processo NAT
10/2020, datado de vinte e nove de julho de dois mil e vinte, e atribuir o subsídio de 600,00 €
(seiscentos euros), logo após o nascimento.
4.2

—

Processo NAT 11/2020:

Foi presente à Câmara a informação n° 5476 da Divisão Municipal de Intervenção
Social

—

Ação Soc4il, datada de vinte e nove de julho de dois mil e vinte, referente ao processo

NAT 11/2020.
A Câmar deliberou, por unanimidade, de acordo com o Regulento Municipal de
Incentivo à Natalidade, aprovar o pedido de apoio à natalidade referente ao processo NAT
11/2020, datado de vinte e nove de julho de dois mil e vinte, e atribuir o subsídio de 600,00 €
(seiscentos euros), logo após o nascimento.
5— Pedido de Apoio Complementar na Aquisição de Medicamentos:
Processo MED 5/2020:
Foi presente à Câmara a informação n° 5263 da Divisão Municipal de Intervenção
Social

—

Ação Social, datada de vinte de julho de dois mil e vinte, referente ao processo MED

5/2020.
A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios Socioeconómicos e, nos termos da informação em apreço, que o
requerente do processo MED 5/2020 cumpre os critérios definidos no artigo 8° do Capítulo II do
referido Regulamento Municipal, reunindo condições para beneficiar de apoio complementar na
aquisição de medicamentos, sendo que o mesmo não poderá exceder os 300,00 € (trezentos
euros) anuais, de acordo com o artigo 110 do mesmo regulamento.
6—Associação Feira Nacional do Cavalo:
FLS.
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-

PedidodeApoio:

-

Foi presente à Câmara o oficio n” 04/2020, datado de dezasseis de julho de dois mil e
vinte, emanado da Feira Nacional do Cavalo, a solicitar um pedido de apoio extraordinário no
montante de 35.000,00 € (trinta e cinco mil euros).
Neste momento, o Excelentíssimo Presidente da Câmara, cumprindo com o estatuido na
alínea a) do n’ 1 do artigo 69” do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto

-

Lei n°4/2015, de sete de janeiro, a Lei n°42/2014, ausentou-se da reunião em virtude

de por inerência de funções ser igualmente presidente da Associação Feira Nadonal do Cavalo,
tendo regressado após a votação.

—

—

A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, nos termos e com os
fundamentos apresentados no pedido de apoio apresentado pela Associação Feira Nacional do
Cavalo, atribuir um subsidio extraordinário no valor de 35.000,00 € (trinta e cinco mil euros), à
Associação Feira Nfrcional do Cavalo.
7— ANTE’— Associação Nacional de Turismo Equestre:
Pedido de apoio

—

Estágios de Equitação e de Atrelagem, de 17 a 21 de agosto e 24

a28deagosto:
Foi presente à Câmara informação da Divisão Municipal de Intervenção Social
Administração, relativo ao pedido de apoio

—

—

DIS

Estágios de Equitação e de Atrelagem, de 17 a 21

deagostoe24a28deagosto.
Neste momento, o Senhor Vice Presidente da Câmara e o Excelentíssimo Presidente da
Câmara, cumprindo com o estatuído na alínea a) do n° 1 do artigo 69° do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto

-

Lei n°4/2015, de sete de janeiro, a Lei n°

42/2014, ausentaram-se da reunião em virtude de serem respetivamente Vice
Presidente da ANTE

—

—

Presidente e

Associação Nacional de Turismo Equestre, deixando assim de existir

quórum para votação do ponto da ordem de trabalhos.
Face à falta de quórum, este ponto será integrado na ordem de trabalhos da próxima
reunião de Câmara, a realizar no dia 20 de agosto de 2020.
8— Biblioteca José Saramago:
Doação de livros
FLS.
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Foi presente à Câmara a informação n° 5403 da Divisão Municipal de Intervenção
Social

—

Biblioteca José Saramago, datada de vinte e sete de julho de dois mil e vinte, 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° 75/20 13, de 12 de setembro, foi deliberado
por unanimidade, para que produzam efeitos imediatos, aprovar as deliberações constantes nos
pontos 1.1, 1.2,2,3,4.1,4.2,5,6,7 e 8.
—

ENCERRAMENTO:
Quando eram dezanove horas e quinze minutos, o Excelentíssimo Presidente da

Câmara, a presidir deu por encerrados os trabalhos desta reunião, da qual foi lavrada a presente
ata, que vai ser por si assinada e pelo C ordenador Técnico, Paulo Manuel de Matos Caixinha
que a secretariou.

O Presidente da Câmara:

O Coordenador Técnico:
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