MUNIc!PIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

============================ ATA N. °14/2021 ==========================
------ REUNIA-O ORDINÁRiA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGA- REALIZADA NO DIA

9 DE JUNHO DE

;/0;/1: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Aos nove 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 Dr. Luís Filipe Santana Júlio e do Senhor Vereador Pedro Álvaro
Ribeiro Tené Rodrigues . Estiveram presentes a Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel
Madeira Mata Sampaio Caixinha Duque, o Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente e
a Chefe da Divisão de Administração e Finanças, Senhora Dr.' Ana Catarina Feneira Cristino a
fim de prestarem quaisquer esclarecimentos. Secretariou a reunião a Assistente Técnica, Senhora
D. Isabel Maria da Conceição Centeio Gameiro.-------------------------------------------------------------------- INÍC:I(): ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram dezoito horas, 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() EXEC:UTIV(): ----------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Justificação da ausência do Senhor Vereador Eng.o António Carlos Poço Godinho:
---------- O Excelentíssimo Presidente justificou a ausência do Senhor Vereador Eng.o António
Carlos Poço Godinho que não pode comparecer, por motivos pessoais e imprevi stos. ----------------------- APR()VAÇj\() DA ATA: --------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião
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ordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 27 de maio de 2021, uma vez que a
mesma tinha sido enviada, digitalmente a todos os membros do Executivo MWlicipal, tendo esta
s ido aprovada, por unani midade. ------------------------------------------------ -----------------------------

---------- 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 90.967,78€ (Noventa mil novecentos e
sessenta e sete euros e setenta e oito cêntimos); -------------------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 85.51 0,30€ (Oitenta e cinco mil quinhentos e dez euros e trinta
cêntimos) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 9.457,48€ (Nove mil quatrocentos e cinquenta e sete euros
e quarenta e oi to cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------

---------- O~E~ DO DIA: ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 - "Reabilitação da VCE - Estrada de São Miguel e Construção de Rotunda ao Km

42+505 da EN 243" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovação dos trabalhos a mais: ------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n.05710, datada de 25 de maio de 2021 , sobre a aprovação
dos trabalhos a mais referentes ao procedimento por concurso público "Reabilitação da VCE Estrada de São Miguel e Construção de Rotunda ao Km 42+505 da EN 243 .---------------------------------- 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 Tené Rodrigues,
do Senhor Vice-Presidente da Câmara e do Excelentíssimo Presidente da Câmara, aprovar o
orçamento de trabalhos a mais, no montante de 24.643,50€ (Vinte e quatro mil seiscentos e
quarenta e três euros e cinquenta cêntimos) apresentado pela Lusosicó, Construções, SA,
referente ao procedimento por concurso público "Reabilitação da VCE - Estrada de São Miguel e
Construção de Rotunda ao Km 42+505 da EN 243. -----------------------------------------------------__________ Procedimento por concurso público "Reabilitação da VCE _ Estrada de São
~iguel
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---------- Aprovação da minuta de contrato de trabalhos a mais - artigo 370 0 do CCP: ----------------- Foi presente à Câmara a infom1ação n." 5983, datada de 4 de junho de 202 1, sobre a
aprovação da minuta de contrato de trabalhos a mais referente ao procedimento por concurso
público "Reabilitação da VCE - Estrada de São Miguel e Construção de Rotunda ao Km 42+505
da EN 243". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, nos ten110S e com os fundamentos da infon11ação 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 Vice-Presidente da
Câmara e do Excelentíssimo Presidente da Câmara, aprovar a minuta do contrato de trabalhos a
mais no montante de 24.643,50 € (Vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e três euros e
cinquenta cêntimos), acrescidos da taxa de rVA a 6%, apresentada pela Lusosicó, Construções,
SA, referente ao procedimento por concurso público "Reabilitação da VCE - Estrada de São
Miguel e Construção de Rotunda ao Km 42+505 da EN 243" . -------------------------------------------------- 3 - Abertura de procedimento concursal para seis assistentes operacionais para a
área de atividade de Limpeza de Ruas com recurso à reserva de recrutamento: ------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n. o 5933, datada de 2 junho de 2021, sobre a
abertura de procedimento concursal para seis assistentes operacionais para a área de atividade de
Limpeza de Ruas 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 seis postos de trabalho, na carreira e categoria de assistente operacional para a área de
atividade de Limpeza de Ruas, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeten11inado, mediante recurso à reserva de recrutamento. -------------------------------------------- 4 - Protocolo para instalação de circuitos de dados da Rede Nacional de Segurança
Interna a celebrar entre o Município da Golegã e a Secretaria Geral do Ministério da
Administração Interna: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n." 5951, datada de 2 de junho de 2021 , sobre o
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protocolo para instalação de circuitos de dados da Rede Nacional de Segurança Interna a celebrar
entre o Município da Golegã e a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna. ---------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, aprovar o protocolo para instalação de circuitos de dados da Rede
Nacional de Segurança Interna a celebrar entre o Município da Golegã e a Secretaria Geral do
Ministério da Administração Interna. ------------------------------------------------------------------------------- 5 - Pedido de prorrogação de isenção de IMI pelo prazo de cinco anos: ------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n." 5867, datada de 31 de maio de 2021, sobre o
pedido de prorrogação da isenção de IMl, pelo prazo de cinco anos, para imóvel inserido na área
da ARU 06 Go Iegã. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar o pedido de prorrogação da isenção de IMI, pelo prazo de cinco
anos, prevista na alínea a) da Lei n.O 114/2017, de 29/12, para o imóvel inscrito na matriz predial
urbana da Freguesia da Golegã com o artigo matricial n.o 2070, inserido na área da ARU 06
Golegã, bem como remetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------- 6 - Candidatura ao apoio complementar na aquisição de medicamentos: ---------------------- Processo MED 10/2 021: ------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.o 1916, datada de 31 de maio de 2021, sobre o
processo MED 10/2021.----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios Socioeconómicos e, nos tennos da informação em apreço, que o
requerente do processo MEDIO/2021 cumpre os critérios definidos no art.o 8.° do Capítulo 11,
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 - Doação de puzzles à Biblioteca José Saramago: -----------------------------------------
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---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5962, datada de 2 de junho de 2021 , sobre a
doação de puzzles à Biblioteca José Saramago.--------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- 8 - Aprovação de deliberações em oonuta:------------------------------------------------------------ Nos tennos do n.03 do art.o 57° da Lei nO 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 e 7. -------------------------------------------------------------------------------------

----------

~N<:~IlFti\~~N1[() :

-----------------------------------------------------------------------------

---------- Quando eram dezanove horas, 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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