MUNlclplO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

==========~

ATA N.o24/2020 ==-=====-.....-===""=-

- - - REUNIÃO ORDlNARIA DA CÃMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA

26

DE

NOVEMBRODE202~--------------,

---------- Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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.o António Carlos Poço Godinho. Estiveram presentes a Chefe de
Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque, o Chefe da Divisão
de Obras, Urbanismo e Ambiente, Senhor Eng.· 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 trinta minutos, 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:---------------------------------------------------------------

Justificação da ausência do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré
Rodrigues:--------------------------------------------------------------------- O Exce\entíssimo Presidente da Câmara justificou a ausência do Senhor Vereador Pedro
Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues que não pode comparecer à presente reunião ordinária do
Executivo Municipal, por motivos de ordem profissional.-----------------------------------------------Página 1 de 9
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- - - Intervenção do Excelentíssimo Presidente sobre notícia publicada no Jornal O
Mirante:---------- O Excelentíssimo Presidente disse que estão a inferir que o Executivo Municipal está a
praticar alguma ilegalidade, o que é completamente falso, e que se sentia na obrigação de
esclarecer que mais não faz que cumprir o disposto no artigo 3° da Lei n.o I-N2020 de 19 de
Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.02812020 de 28 de Julho, nos termos da qual:------------ "1. Até 31 de dezembro de 2020, as reuniões dos órgãos deliberativos e executivos das
autarquias locais ... podem ser realizadas por videoconferência ou outros meios de comunicação
digital ou à distância adequados, bem como através de modalidades mistas que combinem o
formato presencial com meios de comunicação à distância."------------------------------------------------- "2. As reuniões de realização pública obrigatória devem ser objeto de gravação e
colocação no sítio eletrónico da autarquia, podendo ainda ser transmitidas em direto pela Internet
ou outro canal de comunicação que assegure a sua publicidade, se a autarquia dispuser de meios
para o efeito." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- "5. Nos casos em que as reuniões públicas se realizem presencialmente pode ser
limitado, total ou parcialmente, o acesso do público à sala, de modo a assegurar o respeito pelas
regras de distanciamento social e demais orientações da DOS em vigor, devendo assegurar-se a
publicidade da reunião através dos meios referidos no n.o 2."----------------------------------------------------- O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio respondeu que, na breve entrevista que
deu ao Jornal O Mirante, após lhe ter sido afirmado que" as outras Câmaras fazem as reuniões
públicas por videoconferência" não respondeu que iria apresentar uma proposta para as reuniões
terem presença de público, nem que antes da pandemia eram muitos os munícipes que
participavam nessas reuniões. -------------------------------------------------------------------------------- - - APROVAÇÃO DA ATA: -._--

---------- O Excelentíssimo Presidente solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária
da Câmara Municipal da Oolegã realizada no dia 12 de novembro de 2020, uma vez que a
mesma tinha sido enviada, digitalmente a todos os membros do Executivo Municipal, tendo esta
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sido aprovada por unanimidade e, ao abrigo do n.O 3 do art.O 34 do Código do Procedimento
Administrativo publicado através do Decreto-Lei n.0412015, de 7 de janeiro, sem a participação
do Senhor Vereador Eng.o António Carlos Poço Godinho, por não ter estado presente na reunião
a que a ata se refere.-------------------------------------------------------------------------------------------- - - D IS PO NIBILID AD E DE TESO URARIA: ----------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 234.156,79€ (Duzentos e trinta e quatro mil
cento e cinquenta e seis euros e setenta e nove cêntimos); -------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 171.093,32€ (Cento e setenta e um mil e noventa e três euros e
trinta e dois cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 63.063,47€ (Sessenta e três mil e sessenta e três euros e
quarenta e sete cêntimos) .-----------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:
1 - 1.4 Alteração Permutativa às Grande Opções do Plano e Orçamento para o ano
de 2020 - Tomada de conhecimento:
---------- Foi presente à Câmara para tomada de conhecimento a 1." Alteração Permutativa às
Grande Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020. --------------------------------------------- - - A Câmara tomou conhecimento da I." Alteração Permutativa às Grande Opções do
Plano e Orçamento para o ano de 2020. -------------------------------------------------------------------- - - 2 - 2.' Alteração Permutativa às Grande Opções do Plano e Orçamento para o ano
de 2020 - Tomada de conhecimento:
---------- Foi presente à Câmara para tomada de conhecimento a 2." Alteração Permutativa às
Grande Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020.---------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da 2." Alteração Permutativa às Grande Opções do
Plano e Orçamento para o ano de 2020. -------------------------------------------------------------------- - - 3 - Procedimento por concurso público - - - . - - - - - - .
- - - Empreitada de obras públicas " Remodelação Iluminação Pública - Eficiência
Energética" ____
o
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- - - Aprovação do relatório final: - ---------- Foi presente à Câmara a informação n.O 9620, datada de \3 de novembro de 2020, sobre
o relatório final da empreitada de obras públicas" Remodelação Iluminação Pública - Eficiência
Energética". ----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar o relatório final referente à empreitada de obras públicas "
Remodelação Iluminação Pública - Eficiência Energética". --------------------------------------------- - - 4 - Inverno & Irmão - Sociedade Agrícola, Ld." - - - - - Pedido de isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis
e imposto de selo:
---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 9390, datada de 9 de novembro de 2020, sobre a
emissão de parecer favorável sobre a isenção de Imposto Municipal sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e de Imposto de Selo. ------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, emitir parecer favorável sobre a isenção do Imposto Municipal sobre as
Transmissões Onerosas de Imóveis e de Imposto de Selo, referente ao prédio descrito na
Conservatória do Registo Predial da Golegã sob o n.o 648/19920611 e inscrito na matriz predial
rústica da freguesia da Azinhaga com o artigo 48 da Secção 27. ---------------------------------------- - - - 5 - Negócio jurídico de compropriedade:
---------- Foi presente à Câmara a informação n.O 9426, datada de 9 de novembro de 2020, sobre
o pedido de emissão de certidão de compropriedade.--------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, deferir o pedido de emissão de certidão de compropriedade relativa ao
prédio inscrito na matriz predial rústica da freguesia da Golegã sob o número 87 da Secção S e
omisso Conservatória do Registo Predial da Golegã, uma vez que da operação não resulta a
divisão do prédio, nem a violação do disposto no artigo 54" da Lei 64/2003, de 23 de agosto, nem
do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. -------------------------------------------------------- - - 6 - Pedido de pagamento de água em prestações: Página 4 de 9
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---6.1- Código 984153/ área 105/ número 16600: - - - - - - - - - - - ---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 9944, datada de 20 de novembro de 2020,
sobre o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984153, área 105,
número 16600.-------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos 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 984153, área 105, número 16600, em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 75,16€ cada e a sexta no valor de 75,13€,
acrescidas do valor de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 30 de
dezembro 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 49736/ área 301/ número 7650:
---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 9947, datada de 20 de novembro de 2020, sobre
o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 49736, área 301, número
7650.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos do disposto no n.o 4 do artigo 45° do
Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho da Golegã, autorizar a o pagamento da
dívida referente ao código 49736, área 301, número 7650, em três prestações mensais e
sucessivas, no valor de 22,80€ cada, acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira
prestação ser liquidada até ao dia 30 de dezembro 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. -----------------------------------------------------------------------------------

- - - 6.3 - Código 984032 / área 301/ número 12350:
---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 9948, datada de 20 de novembro de 2020, sobre
o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984032, área 301, número
12350.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - - A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos do disposto no n.O 4 do artigo 45° do
Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho da Golegã, autorizar o pagamento da
PáginaS de 9
Reunião de 26/1112020
Ata n." 2412020

MUNlclplO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPA L.

dívida referente ao código 984032, área 301, número 12350, em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 23,65€ cada e a sexta no valor de 23,70€,
acrescidas do valor de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 30 de
dezembro, 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:
---7.1- Processo NAT 15/2020:
---------- Foi presente à Câmara a informação n." 9545, datada de 12 de novembro de 2020, sobre
o processo NAT 15 /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
1512020 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento. -------------------------------------

---7.2 - Processo NAT 16/2020:
---------- Foi presente à Câmara a informação n." 9546, datada de 13 de novembro de 2020, sobre
o processo NAT 16/2020.-----------------------------------------------------------------------------------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
16/2020 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento. -------------------------------------

---7.3 - Processo NAT 17/2020:
---------- Foi presente à Câmara a informação n." 9753, datada de 18 de novembro de 2020, sobre
o processo NAT 17 /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
17/2020 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento. -------------------------------------

- - - 8 - Pedido de apoio fmanceiro ao arrendamento habitacional::------8.1 - Processo ARR OS/2020: - - - ---------- Foi presente à Câmara a informação n." 9570, datada de 12 de novembro de 2020, sobre
o processo ARR OS/2020.-------------------------------------------------------------------------------------Página 6 de 9
Reunião de 26/ 1112020
Ata R.o 2412020

MUNIC[PIO

DA GOLEGÃ

CÂMARA MUNIC IPAl

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o art. ° 14 do Capítulo III do
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio - Económicos, e nos termos da
informação em apreço, atribuir ao requerente do Processo ARR05/2020 uma comparticipação
mensal de 60,00 euros, para apoio financeiro para a renda mensal da sua habitação.----------------8.2 - Processo ARR 06/2020:
---------- Foi presente à Câmara a informação n.O 9590, datada de \3 de novembro de 2020, sobre
o processo ARR 06/2020.----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o art.o 14 do Capítulo III do
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio - Económicos, e nos termos da
informação em apreço, atribuir ao requerente do Processo ARR06/2020 uma comparticipação
mensal de 43,22 euros, para apoio financeiro para a renda mensal da sua habitação. ---------------- - - 8.3 - Processo ARR 07/2020:
---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 9714, datada de 17 de novembro de 2020, sobre
o processo ARR 07/2020. -------------------------------------------------------------------------------------- - - A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o art.o 14 do Capítulo III do
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio - Económicos, e nos termos da
informação em apreço, atribuir ao requerente do Processo ARR07/2020 uma comparticipação
mensal de 30,00 euros, para apoio financeiro para a renda mensal da sua habitação. --------------8.4 - Processo ARR 08/2020:
---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 9809, datada de 19 de novembro de 2020, sobre
o processo ARR 08/2020.----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o art.o 14 do Capítulo III do
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio - Económicos, e nos termos da
informação em apreço, atribuir ao requerente do Processo ARR08/2020 uma comparticipação
mensal de 25,00 euros, para apoio financeiro para a renda mensal da sua habitação.----------------- - - 9 - Doações à Biblioteca José Saramago: -----------------------------------------------------_ _ _ 9.1 _ Doação de filmes: _____________.___.
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---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 9450, datada de 9 de novembro de 2020, sobre
a doação de filmes 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.o 9647, datada de \3 de novembro de 2020, sobre
a doação de livros à Biblioteca José Saramago.-----------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.-------------------------

9.3 - Doação de livros:
---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 9655, datada de \3 de novembro de 2020, sobre
a doação de livros à Biblioteca José Saramago.--------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.------------------------

- - - 9.4 - Doação de livros:
---------- Foi presente à Câmara a informação n. ° 9668, datada de 16 de novembro de 2020, sobre
a doação de livros à Biblioteca José Saramago.--------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.------------------------

- - - 1 0 - Doações à Casa-Estúdio Carlos Relvas:
---10.1 - Doação de bens culturais móveis:
---------- Foi presente à Câmara uma informação, datada de 16 de outubro de 2020, sobre a
doação de bens culturais móveis à Casa-Estúdio Carlos Relvas. ---------------------------------------- - - A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.-------------------------

---10.2 - Doação de bens culturais móveis: - - ---------- Foi presente à Câmara uma informação sobre a doação de bens culturais móveis à CasaEstúdio Carlos Relvas. --------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.------------------------

---10.3 - Doação de bens culturais móveis: - - - ---------- Foi presente à Câmara uma informação sobre a doação de bens culturais móveis à CasaEstúdio Carlos Relvas. --------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.----------------------Página 8 de 9
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- - - 11 - Aprovação de deliberações em minuta:--------------------------- Nos termos do n.03 do art.O 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 1,2,3,4,5,6,6.1,6.2,6.3,7,7.1,7.2,7.3,8,8.1,8.2,8.3, 8.4, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, lO,
10.1, 10.2 e I 0.3. -----------------------------------------------------------------------------------------------

- - - ~~<:~FlItJ\rvl~~1r(): ------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram dezanove 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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