MUNIcíPIO DA GOLEGÃ
CÂM ARA MUNI C IPAL

============================ ATA N. °13/2021 ===================
------ REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGA- REALIZADA NO D/A 27 DE MAIO DE

21121: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniu ordinariamente a
Câmara Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença do Excelentíssimo
Presidente da Câmara que presidiu, do Senhor Vice-Presidente, António Francisco Oliveira Pires
Cardoso, do Senhor Vereador DI. Luís Filipe Santana Júlio, do Senhor Vereador Eng.o António
Carlos Poço Godinho e do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues. Estiveram
presentes a Chefe de Gabinete, Senhora DI. a Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha
Duque, o Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Senhor Eng.o Acácio Galrinho
Nunes e a Chefe da Divisão de Administração e Finanças, Senhora DI." 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
Senhor 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, não tendo os mesmos apresentado qualquer assunto a
tratar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APR()VAÇ)l() DA ATA: ------------------------------------------------------------------------

---------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião
ordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 12 de maio de 2021, 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 Excelentíssimo Presidente da Câmara 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 1l0.312,3 0€ (Cento e dez mil trezentos e
doze euros e trinta cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 10 1.31 0,89€ (Cento e um mil trezentos e dez euros e oitenta e
nove cêntimos) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 9.001,41 € (Nove mil e um euros e quarenta e um
cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- OJll)E~ DO DIA: ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 - Procedimento por concurso público "A1nguer Operacional de 17 Viaturas" ----------------------- Aprovação da minuta do contrato art.° 98. 0 do Código dos Contratos Públicos e art. o 33. 0
da L ei n. o 75/20 13: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara O despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente, em 10 de maio
de 2021, a determinar a aprovação da minuta do contrato n.011/2021 referente ao procedimento
por concurso público "Aluguer Operacional de 17 Viaturas". ---------------------------------------------------- O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio disse que o valor do aluguer era
exorbitante e que, como olha para o concelho como um todo considera este valor um
desequilíbrio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. Luís Filipe
Santana Júlio e com os votos a favor do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues,
do Senhor Vereador Eng.o António Carlos Poço Godinho, do Senhor Vice-Presidente e do
Excelentíssimo Presidente, ratificar o despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente, em 10

Página 2 de 9
Reunião de 27/5/2021
Ata 13/2021

MUNIC!PIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

de mato de 2021, a detenninar a aprovação da minuta do contrato n.o1112021 refere te ao
procedimento por concurso público "Aluguer Operacional de 17 Viaturas". ---------------------------------- 2 - Pedido de emissão de licença de utilização do domínio público para instalação,
exploração e operação de pontos de carregamento de veículos elétricos e isenção das taxas
de ocupação da via pública pelo período de cinco anos: ------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 5418, datada de 20 de maio de 2021 , sobre o
pedido da Power Dot, S.A. para a emissão de licença de utilização do domínio público para
instalação, exploração e operação de pontos de carregamento de veículos elétricos e isenção das
taxas de ocupação da via pública pelo período de cinco anos. ---------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar a minuta da licença de utilização do domínio público para
instalação, exploração e operação de pontos de carregamento de veículos elétricos, bem como
isentar a Power Dot, S.A. do pagamento da taxa municipal de ocupação da via pública, pelo
prazo de cinco anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 - Empreitada de obras públicas "Reabilitação das Margens da Lagoa de
Alv er ca": ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1 - Aprovação da lista de trabalhos a menos: ------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5512, datada de 21 de maio de 2021, sobre a
aprovação da lista de trabalhos a menos, referente à empreitada de obras públicas "Reabilitação
das Margens da Lagoa de Alverca". ---------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, nos tennos e com os fundamentos da informação em
apreço, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio e com os votos a
favor do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues, do Senhor Vereador Eng.o
António Carlos Poço Godinho, do Senhor Vice-Presidente e do Excelentíssimo Presidente,
aprovar a lista de trabalhos a menos no montante de 118.998,41 €, referente à empreitada de
obras públicas "Reabilitação das Margens da Lagoa de Alverca". --------------------------------------
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---------- 3.2 - Aprovação da minuta do contrato de supressão de trabalhos a menos - art.o
379.° d o C CP; -------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5567, datada de 21 de maio de 2021 , sobre a
aprovação da minuta do contrato de supressão de trabalhos I trabalhos a menos, referente à
empreitada de obras públicas "Reabilitação das Margens da Lagoa de Alverca". ----------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, nos tennos e com os fundamentos da infonnação em
apreço, com a abstenção do Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio e com os votos a
favor do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues, do Senhor Vereador Eng.o
António Carlos Poço Godinho, do Senhor Vice-Presidente e do Exce1entíssimo Presidente,
aprovar a minuta do contrato de supressão de trabalhos I trabalhos a menos, referente à
empreitada de obras públicas "Reabilitação das Margens da Lagoa de Alverca". ----------------------------- 4 - Wacouche - Gestão e Participação em Investimentos ------------------------------------------- Pedido de prorrogação de prazo da empreitada de obras públicas "Reabilitação
das Margens da Lagoa de Alverca";------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.ol7, datada de 19 de maio de 2021 , sobre a
aprovação da prorrogação de prazo graciosa para a conclusão dos trabalhos das instalações
elétricas, dos equipamentos do parque infantil e da colocação do geyser referentes à empreitada
de obras públicas de " Reabilitação das Margens da Lagoa da Alverca - CM Golegã" até ao dia
30 de junho de 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio disse que nos últimos quatro anos se
tem alterado consecutivamente a data do fim da empreitada de " Reabilitação das Margens da
Lagoa da Alverca - CM Golegã". ------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio disse que era estranho, durante quatro
anos a detetar erros e omissões e trabalhos a menos, tendo o Chefe da Divisão de Obras,
Urbanismo e Ambiente, Senhor Eng.o Acácio Galrinho Nunes, devidamente autorizado,
respondido que se está a proceder à preparação da conta final da referida empreitada.---------------
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---------- O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio referiu que se sentia ofendido pela
empresa que não tem intenção de ter um processo que respeite a Câmara.------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, nos termos e com os fundamentos da infonnação em
apreço, com o voto contra do Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio e com os votos a
favor do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues, do Senhor Vereador Eng.o
António Carlos Poço Godinho, do Senhor Vice-Presidente e do Excelentíssimo Presidente,
aprovar uma prorrogação de prazo graciosa para a conclusão dos trabalhos das instalações
elétricas, dos equipamentos do parque infantil e da colocação do geyser referentes à empreitada
de obras públicas de " Reabilitação das Margens da Lagoa da Alverca - CM Golegã" até ao dia
30 de junho de 2021. ------------------------------------------------------------------------------

---------- 5 - Autorização para abertura de procedimento concursal para um assistente
operacional para a área de atividade de Pedreiro com recurso à reserva de recrutamento:--

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5581 , datada de 21 de maio de 2021 , sobre a
abertura de procedimento concursal para um assistente operacional para a área de atividade de
Pedreiro com recurso à reserva de recrutamento. ------------------------------------------------------------------ A Câmara deI iberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, autorizar a abertura de procedimento concursal comum para provimento
de um posto de trabalho, na carreira e categoria de assistente operacional para a área de atividade
de Pedreiro, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
mediante recurso à reserva de recrutamento. ------------------------------------------------------------------------ 6 - Autorização para abertura de procedimento concursal para um assistente
operacional para a área de atividade de Operador de Estações Elevatórias com recurso à
reserva de recrutamento: -----------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 5584, datada de 21 de maio de 2021 , sobre a
abertura de procedimento concursal para um assistente operacional para a área de atividade de
Operador de Estações Elevatórias, com recurso à reserva de recrutamento. ---------------------------
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, autorizar a abertura de procedimento concursal comum para provimento
de um posto de trabalho, na carreira e categoria de assistente operacional para a área de atividade
de Operador de Estações Elevatórias, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indetenninado, mediante recurso à reserva de recrutamento. -------------------------------------------- 7 - Autorização para abertura de procedimento concursal para um assistente
operacional para a área de atividade de Serralheiro com recurso à reserva de
rec ru ta me nto :--------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5583, datada de 21 de maio de 2021, sobre a
abertura de procedimento concursal para um assistente operacional para a área de atividade de
Serralheiro, com recurso à reserva de recrutamento.---------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, autorizar a abertura de procedimento concursal comum para provimento
de um posto de trabalho, na carreira e categoria de assistente operacional para a área de atividade
de Serralheiro, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetenninado,
mediante recurso à reserva de recrutamento. ----------------------------------------------------------------------- 8 - Pedido de pagamento de água em prestações ------------------------------------------------------ Código 984057 / área 104/ número 15610: ---------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5571 , datada de 21 de abril de 2021, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984057, área 104, número
1561 O. ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 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
dívida referente ao código 984057, área 104, número 15610, em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 25,65€ cada e a sexta no valor de 25,67€,
acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 30 de
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junho de 2021, 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.-------------------------------- 9 - Candidatura ao apoio complementar na aquisição de medicamentos: ---------------------- Processo MED9 /2021: ------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5459, datada de 20 de maio de 16 de 2021,
sobre o processo MED 9/2021 .---------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios Socioeconómicos e, nos tennos da infonnação em apreço, que o
requerente do processo MED9/2021 cumpre os critérios definidos no art.o 8.° do Capítulo lI,
reunindo condições para beneficiar do apoio complementar na aquisição de medicamentos,
sendo que o mesmo não poderá exceder os 300,00€ anuais, de acordo com art.O Ii ° do referido
regulamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 - Protocolo de estágio curricular a celebrar entre a ATEP- Escola Profissional
de Torres Novas (E.P.T.N.) e o Município da Golegã para formação em contexto de
tr a b a Ih o: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 4974, datada de 6 de maio de 2021, sobre o
protocolo de estágio curricular, com fonnação em contexto de trabalho de uma aluna do 2.° ano
do Curso Técnico de Turismo, a celebrar entre a ATEP- Escola Profissional de Torres Novas
(E.P.T.N.) e o Município da Golegã. -------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, aprovar o protocolo de estágio curricular para uma aluna do 2.° ano do
Curso Técnico de Turismo, a celebrar entre a ATEP- Escola Profissional de Torres Novas
(E.P.T.N.) e o Município da Golegã para fonnação em contexto de trabalho. --------------------------------- 11 - Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Golegã e o Núcleo
do Sporting Clube de Portugal da Golegã para a realização do XTerra Portugal 2021: ------------- Foi presente à Câmara o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Golegã
e o Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã para a realização do XTerra Portugal 2021 .Página 7 de 9
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar
entre o Município da Golegã e o Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã para a
real ização do XTerra Portugal 2021. ---------------------------------------------------------------------------------- 12 - Associação "Olé, Golegã" -------------------------------------------------------------------------- Solicita atribuição de subsídio mensal: ----------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação sobre o pedido da Associação "Olé, Golegã" para
atri bu ição de su bsí di o m ensal. ----------------------------------------------------------------------- ----------------- O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio perguntou se havia um programa anual
de atividades da Associação OI é, Golegã, tendo o Senhor Vice-Presidente confinnado. --------------------- O Senhor Dr. Luís Filipe Santana Júlio disse que os apoios devem ser dados de acordo
com as atividades realizadas e a apresentação prévia de um Plano de Atividades e que um
subsídio anual não deve ser atribuído a uma associação que realize apenas duas atividades por
ano. Contudo, concorda com o apoio solicitado pela Associação Olé Golegã.--------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, aprovar e conceder à Associação" Olé, Golegã " um subsídio mensal no
valor de 100,00€, até ao final do ano de 2021.----------------------------------------------------------------------- 13 - Doação de máquina ao MMME: ------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5180, datada de 11 de maio de 2021, sobre a
doação de uma máquina ao MMME. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.---------------------------------- 14 - Doação de bens culturais móveis à Casa-Estúdio Carlos Relvas:--------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação, datada de 6 de maio de 2021 , sobre a doação de
bens culturais móveis à Casa-Estúdio Carlos Relvas. ------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.---------------------------------- 15 - Aprovação de deliberações em minuta:--------------------------------------------------
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---------- Nos tennos 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, 3,3 .1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lI , 12, 13 e 14. ----------------------------------------------

---------- 1C~<:ICFtItJ\~IC~1r(): -------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram dezanove horas e dez 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 pela Assistente Técnica, Isabel Maria da Conceição Centeio Gameiro que a
secretariou.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Presidente da Câmara:

,

A Assistente Técnica:
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