MUNIC(PIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

============================ ATA N.°16/2021 ==========================
------ REUNIÃO ORDINARIA DA CÃMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA
DE 202 J:

24

DE JUNHO

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

---------- Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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, do Senhor Vereador Eng.o António
Carlos Poço Godinho e do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro TelTé Rodrigues. Estiveram
presentes a Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
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() EXECUTlV(): ----------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores para
tratamento de assuntos gerais da autarquia: ------------------------------------------------------------------------- Requalificação do Largo daPraça na Azinhaga: ----------------------------------------------------- O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio perguntou se estava feito o plano para
a requalificação do Largo da Praça na Azinhaga ou se não era para concretizar, tendo o
Excelentíssimo Presidente respondido que já tinha sido aberto o concurso para a realização da
referi da em prei tada de requal ifi cação. ------------------------------------------ ----------------------------
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---------- i\I'Ft()'Vi\<;~() [)i\ i\lri\: --------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente solicitou a dispensa da leitura das atas da reunião ordinária
da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 9 de junho de 202 1 e da reunião extraordinária
da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 18 de junho de 202 1, uma vez que as mesmas
tinham sido enviadas, digitalmente a todos os membros do Executivo Municipal, tendo ambas
sido aprovadas, por unanimidade e, ao abrigo do n.o 3 do art.o 34 do Código do Procedimento
i\dministrativo publicado através do Decreto-Lei n.0412015, de 7 de janeiro, sem a participação
do Senhor 'Vereador Eng.o António Carlos Poço Godinho no que respeita à reunião ordinária
realizada no dia 9 de junho de 202 1, por não ter estado presente. ------------------------------------------------ mSI'()NIBILI[)A[)E [)E lrES()UAAFtIi\: ----------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 338.620,24€ (Trezentos e trinta e oito mil
seiscentos e vinte euros e vinte e quatro cêntimos); ---------------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 329.098,69€ (Trezentos e vinte e nove mil e noventa e oito
euros e sessenta e nove centtmos) ------------------------------------------------------------------------------------ Operações não Orçamentais: 9.521 ,56€ (Nove mil quinhentos e vinte e um euros e
ci nq uenta e seis cênti mos). -------------------------------------------------------------------------------------------- ()Ft[)EM [)() [)Ii\: ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 - i\lteração do I'lano [)jretor Municipal da Golegã por adaptação ao I'lano de

()rdenamento da Fteserva Natural do I'aul do Boquilobo: ---------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 6805, datada de 2 1 de junho de 202 1, sobre a
alteração ao PDM da Golegã por adaptação ao Plano de Ordenamento da Reserva do Paul do
Boquilobo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara del iberou, por unanimidade, aprovar por declaração, nos tennos do di sposto
no n.o 3 do artigo 121.° do RJIGT, a proposta final de alteração do PDM de Golegã por
adaptação ao Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, bem como que
seja transmitida a referida declaração de alteração por adaptação, acompanhada das restantes
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peças escritas e desenhadas que constituem a proposta final, à Assembleia Municipal de Golegã
e, posterionnente à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo, nos tennos do disposto no n.o 4 do artigo 121.° do RJIGT. ------------------------------------------------ Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, que após efetuados os procedimentos
descritos nos pontos anteriores, que seja submetida, através do Sistema de Submissão
Automática dos Instrumentos de Gestão Territorial , a declaração, para publicação e depósito,
acompanhada da proposta final de alteração por adaptação do PDM de Golegã e dos
comprovativos da comutticação da declaração, à Assembleia Municipal de Golegã e à CCDRLVT.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 - Empreitada de "Reabilitação das Margens da Lagoa da Alverca" - trabalho
adicional: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 32, datada de 17 de junho de 2021 , sobre o
trabalho adicional referente à empreitada de "Reabilitação das Margens da Lagoa da Alverca".------------ O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Sanatana Júlio perguntou se a empreitada de
"Reabilitação das Margens da Lagoa da Alverca" ficaria concluída até ao final do mês de junho e
disse que não concordava com o valor dos trabalhos a mais.------------------------------------------------------ O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Sanatana Júlio referiu que, durante quatro anos,
foram apresentados trab alhos a mais e trabalhos a menos e questionou se, nesse espaço de tempo
não tinha sido possível identificar a necessidade da construção das escadas de acesso.----------------------- O Senhor Vereador Eng.o António Carlos Poço Godinho disse que se estava a encerrar,
em tennos administrativos, a empreitada de "Reabilitação das Margens da Lagoa da Alverca" e
que se tratava de trabalhos a mais que já estão executados.------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Sanatana Júlio disse que o seu sentido de voto seria
o da abstenção por não concordar com o valor dos trabalhos a mais em questão.------------------------------ 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 da Câmara
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e do Excelentíssimo Presidente da Câmara, nos tennos e com os fundamentos da infonnação em
apreço, aprovar o orçamento no valor de 34.234.74€ (Trinta e quatro mil duzentos e trinta e
quatro euros e setenta e quatro cêntimos) apresentado pela Wacouche, Lda referente aos
trabalhos adicionais não contratuais da empreitada de "Reabilitação das Margens da Lagoa da
Alverca" . --------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 3 - Pedido de pagamento de concessão de coval em prestações: ----------------------------------Foi presente à Câmara a infonnação n.o 6261 , datada de 9 de junho de 2021 , sobre o
processo 2021 17 10.20.001 /3 6. ----------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o pagamento referente à concessão a
título perpétuo do coval constante no processo 2021 17 10.20.00 1/36, em dez prestações mensais e
sucessivas, no valor de 86,53 € cada, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de
julho de 2021 e a última até ao dia 29 de abril de 2022.---------------------------------------------------

--------- 4 - Acordo de parceria a celebrar entre o Município da Golegã, a Junta de Freguesia da Azinhaga e a Fundação José Saramago: ---------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o acordo de parceria a celebrar entre o Município da Golegã, a
Junta de Freguesia da Azinhaga e a Fundação José Saramago. --------------------------------------------------- Sobre o ponto 9 da Cláusula 4.' , o Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio perguntou se seriam assegurados dois recursos humanos, tendo a Chefe de Gabinete, Senhora Dr.'
Ana Isabel Madeira Mota Sampaio CaixinJ1a Duque respondido que não, mas que este tipo de
projeto tem que estar aberto ao fim de semana, pelo que considerámos pertinente existirem os
doi s que não estarão em simultâneo. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o
Município da Golegã, a Junta de Freguesia da Azinhaga e a Fundação José Saramago. ------------

--------- 5 - Protocolo de cooperação institucional a celebrar entre a Federação do Caminho
de Santiago e o Município da Golegã: --------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o processo 2019/40030.00111 sobre o protocolo de cooperação
institucional a celebrar entre a Federação do Caminho de Santiago e o Município da Golegã.-----Página 4 de 7
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---------- A Câmara deliberou, por unanimid ade, aprovar o protocolo de cooperação institucional
a celebrar entre a Federação do Cami nho de Santiago e o Município da Go legã.----------------------------- 6 - Candidatura ao incentivo à natalidade;------------------------------------------------------------ 6.1 - Processo NA T9/2021 ;--------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 6043 , datada de 7 de junho de 2021, sobre o processo NA T 9/2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 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
9/202 1 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.----------------------------------------------- 6.2 - Processo NA TI 0/2 021; -------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 6062, datada de 7 de junho de 202 1, sobre o
processo NA T I 0/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 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
10/202 1 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.---------------------------------------------- 6.3 - Processo NATl1l2021 ;------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 6072, datada de 7 de junho de 202 1, sobre o
processo NA T 11/2 021. ------------------------------------------------------------------------ ---------- --------------- 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 NA T
1i /202 1 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento. -------------------------------------------- 6.4 - Processo NAT12/2021 ;----------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 6086, datada de 7 de junho de 2021 , sobre o processo NA T 12/2021 .---------------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com o Regul amento Municipal de Incentivo à Natalidade, a Câmara
deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio à natalidade referente ao Processo NAT
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12/202 1 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.-------------------------------------

---------- 6.5 - Processo NA T13/2021 :------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O6092, datada de 7 de junho de 2021, sobre o
processo NA T 13/202 1.------------------------------------------------------------------------------------------------- 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
13/202 1 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.-------------------------------------

---------- 6.6 - Processo NA T14/2021: ------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O 6 179, datada de 8 de junho de 2021 , sobre o
processo NA T 14/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 NA T
141202 1 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento. -------------------------------------

---------- 7 - Santa Casa da Misericórdia da Golegã ------------------------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes à prorrogação da cedência
temporária da cozinha do Restaurante Cavalo Branco: ------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara ao ofício n.o 41 /202 1 da Santa Casa da Misericórdia da Golegã
com o pedido de isenção das taxas municipais da prorrogação temporária da cedência da cozinha
do Restaurante Cavalo Branco.--------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Santa Casa da Misericórdia da Golegã
do pagamento das taxas municipais referentes à prorrogação temporária da cedência da cozinha
do Restaurante Cavalo Branco. ---- ------------------------------------------------------------------------------------ 8 - Casa do Benfica na Golegã: --------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o pedido da Casa do Benfica na Golegã, datado de 2 1 de junho
de 202 1, para isenção de pagamento de duas faturas. -----------------------------------------------------
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Casa do Benfica na Golegã do
pagamento das faturas n.Os 219 e 403/2020 no valor de 169,85€ e 162,10€, respetivamente,
referentes a deslocações. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 - Aprovação de deliberações em minuta:----------------------------------------------------

---------- 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, 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7 e 8. ------------------------------------------------------------ ICNC:ICFtJtAlVIlC~1r(): -------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram dezanove horas e trinta minutos, o Excelentíssimo Presidente da C:âmara
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 C:enteio Gameiro
que a secretari ou. -----------------------------------------------------------------------------------------------

o Presidente da Câmara:
"

A Assistente Técnica:
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