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MUNICÍPIO DA G0LEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

ATA N.°25/2020

=___________________

REUNIÃO ORDM’ÁRL4 DA QÁ,1L4RA MUNIC1PAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA
DEZEMBRO DE2020:

—

—

—---—

10 DE
—-

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, reuniu ordinariamente a Câmara

Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença do Senhor Vice-Presidente

da Câmara, António Francisco Oliveira Pires Cardoso que presidiu, do Senhor Vereador Dr. Luís
Filipe Santana Júlio, do Senhor Vereador Eng.° António Carlos Poço Godinho e do Senhor
Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Roddgues. Esteve presente a Senhora DrY 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 quinze minutos, verificando-se a existência de quórum o
Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou aberta a reunião:

--—

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DO EXECUTIVO:
O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores para
tratamento de assuntos gerais da autarquia:
Justificação da ausência do Excelentíssimo Presidente da Câmara, Dr. José
Tavares Veiga Silva Maltcz:-—-—--—
O Senhor Vice-Presidente da Câmara justificou a ausência do Excelentíssimo
Presidente da Câmara, Dr. José Tavares Veiga Silva Maltez que não pode comparecer à presente
reunião ordinária do Executivo Municipal, por motivos pessoais e imprevistos.
Intervenção do Senhor Vereador Dr. Luis Filipe Santana Júlio:
O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio disse que
três pessoas, para quatro pontos o asfalto da Rua
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já tinha sido alertado por

de Dezembro no Pombalinho se encontra
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danificado e um deles já há alguns meses, tendo o Senhor Vice-Presidente respondido que vai ser
colocada massa asfáltica nesses espaços onde ocorreram ruturas de água.
APROVAÇÃO DA ATA:

—

-

O Senhor Vice-Presidente solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária da
Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 26 de novembro de 2020, uma vez que a mesma
tinha sido enviada, digitalmente a todos os membros do Executivo Municipal, tendo esta sido
aprovada, por unanimidade e, ao abrigo do n.° 3 do art.° 34 do Código do Procedimento
Administrativo publicado através do Decreto-Lei n.°4/20l5, de 7 de janeiro, sem a participação
do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Roddgues, por não ter estado presente na
reunião a que a ata se refere.
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 181.906,81€ (Cento e oitenta e um mil
novecentos e seis euros e oitenta e um cêntimos);
Operações Orçamentais: 118.445,44€ (Cento e dezoito mil e quatrocentos e quarenta e
cinco euros e quarenta e quatro cêntimos);
Operações não Orçamentais: 63.461,37€ (Sessenta e três mil e quatrocentos e sessenta e
um euros e trinta e sete cêntimos).
-ORDEMDODIA:

—

—-—

------—----—

—-- 1- Eleição do Presidente da República
Locais para afixação de propaganda eleitoral:-——
Foi presente à Câmara uma proposta para aprovação dos locais destinados à afixação
de propaganda eleitoral, referente às Eleições Presidenciais 2021.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os locais destinados à afixação de
propaganda eleitoral referente às Eleições Presidenciais 2021.
—---

2

-

Proposta de alteração à Tabela de Taxas, Tarifas e outras Receitas Municipais

Inquérito Público:-———————

—-——————-
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Foi presente à Câmara a informação n.°10329, datada de 3 de dezembro de 2020. com a
proposta de alteração à Tabela de Taxas, Tarifas e outras Receitas Municipais.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração à Tabela de
Taxas, Tarifas e outras Receitas Municipais, bem como remetê-la a inquérito administrativo, nos
termos dos artigos lOft° e 101.0 do Código do Procedimento Administrativo.
3

-

Comparticipação dos municípios nas atividades da Reserva da Biosfera do Paul

do Boquilobo 2021:

—

—

———--

—

Foi presente à Câmara um pedido de comparticipação da Reserva da Biosfera do Paul

-—

do Boquilobo 2021.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder à Reserva da Biosfera do
Paul do Boquilobo 2021 uma comparticipação financeira no valor de 4.000,00 euros.

4 Pedido de pagamento de água em prestações a debitar no vencimento

--—

—-

-

Código 984246:

—————-

—____________

-——

Foi presente à Câmara a informação n.° 10087, datada de 25 de novembro de 2020,
sobre o pedido de pagamento de água em prestações a debitar no vencimento referente ao código
984246.

—

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da dívida de água
referente ao código 984246 no montante de 1 .221,91 euros, em prestações mensais e sucessivas
no valor de 50,00 euros cada acrescidas do valor de juros de mora, a debitar no vencimento do
ifincionário n.° 1399, devendo mensalmente também ser debitado o valor da fatura de água a
pagamento.

—5 Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense:
-

Pedido de apoio extraordinário:

--—---—

—-—---—

—-—

—--—---—

—

—

—

Foi presenta à Câmara a informação 26 de novembro de 2020, sobre o pedido de apoio
extraordinário da Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense
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A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar e conceder à Sociedade de Recreio Musical Azïnhaguense, um
apoio extraordinário no montante de 1025,00 euros, no mês de janeiro de 2021.
6 Aprovação de deliberações em minuta:—---——————-—--—————
-

Nos termos do n.°3 do an.° 57° da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado.
por unanimidade, para que produza, efeitos imediatos, aprovar as deliberações constantes nos
pontosl.2,3,4,5e6.

—---—

ENCERRAMENTO:
Quando eram dezoito horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Vice-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 pela Assistente Técnica, Isabel Maria da Conceição Centeio
Gameiro que a secretariou.

O Vice-Presidente da Câmara:

A Assistente Técnica:
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