MUNicíPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

============================

ATA N. 017/2021 ==========================

------ REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA

..;J5

8 DE JULHO DE

2 021 : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Aos oito dias do mês de julho 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 Terré 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. a 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 quinze 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 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 imprevistos. --------------

---------- APR()VAÇ~() DA ATA: --------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária
da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 24 de junho de 2021, uma vez que a mesma
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tinha sido enviada, digitalmente a todos os membros do Executivo Municipal, tendo sido
aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 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 176.917,61 € (Cento e setenta e seis mil
novecentos e dezassete euros e sessenta e um cêntimos); --------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 166.967,75€ (Cento e sessenta e seis mil novecentos e sessenta
e sete euros e setenta e cinco cêntimos);------------------------------------------------------------------------------ Operações não Orçamentais: 9.449,86€ (Nove mil quatrocentos e quarenta e nove euros
e oitenta e sei s cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------- ------------ O~E~ DO DIA: ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 - Eleição para os Órgãos das Autarquias Locais ------------------------------------------------------- Locais de afixação da propaganda eleitoral, designação da Imprensa

~unicipalista

para impressão de todos os boletins de voto e nomeação da Secretária da Assembleia de
Apuramento:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o Despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara,
em 2 de julho de 2021 , sobre os locais de afixação da propaganda eleitoral, sobre a designação
da Imprensa Municipalista para impressão de todos os boletins de voto e da nomeação da
Secretária da Assembleia de Apuramento.--------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o despacho exarado pelo Excelentíssimo
Presidente, em 2 de julho de 2021 , a determinar os locais para afixação de propanga eleitoral, a
designar a Imprensa Municipalista para imprimir todos boletins de voto, bm como nomear a
Chefe da Divisão de Administração e Finanças, Sr. a Dr." Ana Catarina Ferreira Cristina como
Secretária da Assembleia de Apuramento Geral da Eleição para os Órgãos das Autarquias
Locais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 - Desafetação de parcela de terreno do dODÚnio público para o dODÚnio privado
do

~unicípio

da Golegã - parcela de terreno - caDÚnho existente na E .N.243-571m': --------Página 2 de 9
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---------- Foi presente à Câmara a informação n.O 7500, datada de 2 de julho de 2021 , sobre a
desafetação de parcela de terreno, caminho existente na E.N.243, do domínio público para o
domínio privado do Município da Golegã. -------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da informação em apreço, aprovar a desafetação do domínio público para o domínio privado do Município
da Golegã, da parcela de terreno com a área de 571m 2 , confrontando a norte com Domínio Público, a sul com a E.N 243, a nascente com a Mendes Gonçalves, S.A. e a poente com a Irmãos
Mota, Lda .. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, submeter o assunto a Inquérito Público, nos
termos da alínea d) do n° I do artigo 124° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto- Lei nO 412015, de 7 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------ 3 - Desafetação de parcela de terreno do domínio público para o domínio privado
do Município da Golegã - parcela de terreno - Estrada de Vale de Pintos - 277,20m':------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.o 7502, datada de 2 de julho de 2021, sobre a
desafetação de parcela de terreno - Estrada de Vale de Pintos - do domínio público para o domínio privado do Município da Golegã: -------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da informação em apreço, aprovar a desafetação do domínio público para o domínio privado do Município
da Golegã, da parcela de terreno com a área de 277,20m 2 , confrontando a norte com a Estrada de
Vale de Pintos, a sul com Intermarché, a nascente com o Loteamento da Zona Industrial e a
poente com a Mendes Gonçalves, S.A .. ------------------------------------------------------------------------------ Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, submeter o assunto a Inquérito Público, nos
termos da alínea d) do nO 1 do artigo 124° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto- Lei nO 4/2015, de 7 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------- 4 - Desafetação de parcela de terreno do domínio público para o domínio privado
do Município da Golegã - parcela de terreno - Estrada de Vale de Pintos - 87m2 :

--------------
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---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 7507, datada de 2 de julho de 2021, sobre a
desafetação de parcela de terreno - Estrada de Vale de Pintos - do domínio público para o domínio privado do Município da Golegã: -------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da informação em apreço, aprovar a desafetação do domínio público para o domínio privado do Município
da Golegã, da parcela de terreno com a área de 87m 2 , confrontando a norte com a Mendes Gonçalves, S.A., a sul com Domínio Público, a nascente com Estrada de Vale de Pintos e a poente
com a Mendes Gonçalves. --------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou a Câmara, por uanimidade, submeter o assunto a Inquérito Público, nos
tennos da alínea d) do n° 1 do artigo 124° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto- Lei n° 412015 , de 7 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------ 5 - Procedimento por concurso público" Reabilitação das Margens da Lagoa da
Alverca" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovação da minuta do contrato de trabalhos a mais não previstos - trabalhos
adicionais - artigo 370.° do Código dos Contratos Públicos:-------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 7524, datada de 3 de julho de 2021 , sobre a
aprovação da minuta do contrato de trabalhos a mais não previstos referentes ao concurso público" Reabilitação das Margens da Lagoa da 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 da Câmara e do Excelentíssimo
Presidente da Câmara, aprovar a minuta do contrato de trabalhos não previstos - trabalhos
adicionais no montante de 34.234,74€ (Trinta e quatro mil duzentos e trinta e quatro euros e
setenta e quatro cêntimos), acrescidos da taxa de IVA a 6%, apresentada pela Wacouche - Gestão
e Participação em Investimentos, Ld.". , referente ao procedimento por concurso público "
Reabi litação das Margens da Lagoa da Alverca". --------------------------------------------------------Página 4 de 9
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---------- 6 - Pedido de pagamento de água em prestações: ---------------------------------------------------- 6.1 - Código 984328/ área 301 / número 13950: ----------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 4053, datada de 22 de junho de 2021, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984328, área 301, número
13950.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 984328, área 301, número 13950, em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 30,00€ cada e a sexta no valor de 220,80€,
acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 30 de
julho 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.-------------------------------- 6.2 - Código 982831/ área 103/ número 10150: ------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O 6844, datada de 22 de junho de 2021 , sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 982831, área 103 , número
10150. --------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 982831 , área 103 , número 10150, em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 50,00€ cada e a sexta no valor de 529,44€,
acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 30 de
julho 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.------------------------------- 6.3 - Código 984169/ área 202 / número 4700: -------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O 6876, datada de 22 de junho de 2021 , sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984169, área 202, número
4700.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 5 de 9
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---------- 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 984169, área 202, número 4700, em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 10,80€ cada e a sexta no valor de 10,81 €,
acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 30 de
julho 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.-------------------------------- 7 - Proposta de integração da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima na Equipa
para a Igualdade na Vida Local: ----------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 7357, datada de 1 de julho de 2021 , sobre a
proposta de integração da Associação Portuguesa de apoio à Vítima (APA V) na Equipa para a
Igual dade na Vida Local. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, nomear a Associação Portuguesa de apoio à Vítima (AP AV) para
integrar na Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL). ------------------------------------------------------ 8 - Candidatura ao incentivo à natalidade ------------------------------------------------------------- Processo NA T 15/2021 :------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 7269, datada de 30 de junho de 2021 , sobre o
processo NA T 15/2021. --------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 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 T15/2021 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.---------------------------------------- 9 - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias ---------------------------------------- Pedido de cedência de direitos de reprodução: ------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara uma infonnação sobre o pedido de cedência de direitos de
reprodução da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. -------------------------------
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da informa-

ção em apreço, aprovar a cedência à Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de

direitos de reprodução em suporte digital da coleção de Fotografia Estereoscópia da Casa - Estúdio Carlos Relvas com fins de divulgação, estudo e pesquisa.---------------------------------------------------- 10 - Clube de Ténis da Golegã --------------------------------------------------------------------------- Pedido de apoio fmanceiro para a realização do XXVI Festa do Ténis e X Torneio
da Vila da Golegã:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n.o 7157, datada de 28 de junho de 2021 , sobre o
pedido de apoio financeiro do Clube de Tênis da Golegã para a realização do XXVI Festa do
Tênis e X Torneio da Vila da Golegã. -------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o ponto da ordem de trabalhos e solicitar
o respetivo orçamento que não acompanhou o pedido. ------------------------------------------------------------ ll- ANTE / Estágios de Equitação e de AtreIagem Verão 2021 --------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais: ------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 7158, datada de 28 de junho de 2021 , sobre o
pedido da ANTE para isenção de taxas municipais referentes aos t'stágios clt' Fquitação t' clt'
Atre1agem Verão 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, isentar a ANTE do pagamento das taxas municipais referentes ao apoio
logístico cedido no âmbito dos Estágios de Equitação e Atelagem, nos dias 19 a 30 de julho e 16
a 27 de agosto de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 - APA / Utilização do Centro de Alto Rendimento ----------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais: -----------------------------------------------------__________ Foi presente à Câmara a informação 11." 7356, datada de 1 de julho de 2021 , sobre o
pedido da AP A para utilização das instalações do Centro de Alto Rendimento. ------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da informação
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em apreço, isentar a AP A do pagamento das taxas municipais referentes à utilização do Centro
de Alto Rendimento, nos dias 16, 17 e 18 de julho de 2021. ----------------------------------------------------- 13 - Doações à Biblioteca José Saramago e Biblioteca Municipal da Golegã: ------------------ Foi presente à Câmara a informação n.o 6956, datada de 23 de junho de 2021 , sobre a
doação de livros à Biblioteca José Saramago e à Biblioteca Municipal da Golegã.---------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.---------------------------------- 14 - Casa -Estúdio Carlos Relvas: ----------------------------------------------------------------------- 14.1 - Doação de livros: ---------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara o processo n.o 2021/300.10.004/19 sobre a doação de livros à
Casa -Estúdi o Carlos ReI vaso ------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.---------------------------------- 14.2 - Doação de catálogos :-----------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara o processo n.o 2021 /300.10.004/20 sobre a doação de catálogos à
Casa -Estúdi o Carlos Relvas. ------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.---------------------------------- 1:; - Aprovação M

rlE'lih~raçõ~s ~m

minnta:-------------------------------------------------

---------- Nos tennos do n.03 do art.O57° da Lei nO 75 /2013 , de 12 de setembro, foi deliberado,
por unanimidade, para que produza, efeitos imediatos, aprovar as deliberações constantes nos
pontos I , 2, 3, 4, 5, 6, 6.1 , 6.2, 6.3, 7, 8, 9, lO, lI , 12, 13 , 14, 14.1 , e 14.2. ----------------------------------- ENCERRAMENlr(): -------------------------------------------------------------------------------------- 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:
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A Assistente Técnica:
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