MUNIC(PIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNI C IPAL

============================ ATA N. °18/2021 ==========================
------ REUNIÃO ORDINÁRiA DA CÃMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA
DE 2 021:

22 DE JULHO

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

---------- Aos vinte e dois 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 Eng.o António
Carl os Poço Godinho. ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------- Esteve presente o Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Senhor Eng.°
Acácio Galrinho Nunes a fim de prestar quaisquer esclarecimentos. Secretariou a reunião a
Assistente Técnica, Senhora D. Isabel Maria da Conceição Centeio Gameiro.--------------------------------- INÍ<:I(): ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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() EXE<:UTIV(): ----------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores para
tratamento de assuntos gerais da autarquia: ------------------------------------------------------------------------- Justificação da ausência do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré
Rodrigues: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Excelentíssimo Presidente justificou a ausência do Senhor Vereador Pedro Álvaro
Ribeiro Terré Rodrigues que não pode comparecer, por motivos pessoais. ------------------------------------ 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 8 de julho de 2021, uma vez que a mesma tinha
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sido enviada, digitalmente a todos os membros do Executivo Municipal, tendo sido aprovada,
por unanimidade, e ao abrigo do n.O3 do al1.0 34 do Código do Procedimento Administrativo
publicado através do Decreto-Lei n.04/2015, de 7 de janeiro, sem a participação do Senhor
Vereador Eng.o António Carlos Poço Godinho, 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 236.249,26€ (Duzentos e trinta e seis mil
duzentos e quarenta e nove euros e vinte e seis cêntimos); ------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 220.391 ,97€ (Duzentos e vinte mil trezentos e noventa e um
euros e noventa e sete centJ mos);------------------------------------------------------------------------------------ Operações não Orçamentais: 15.857,29€ (Quinze mil oitocentos e cinquenta e sete
.
" ) .------------------------------------------------------------------------------euros e vmte
e nove centnnos

---------- OJlU[)EM DO Dli\: ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 - Pedido de pagamento de água em prestações: --------------------------------------------------- 1.1 - Código 983479 / área 3011 número 6100: ----------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O 8088, datada de 16 de julho de 2021, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 983479, área 301 , número 6100.
--------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no n.o 4 do artigo 45° do
Regulamento de i\bastecimento de Água do Concelho da Golegã, autorizar o pagamento da
dívida referente ao código 983479, área 30 I , número 6100, em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 20,00€ cada e a sexta no valor de 7,40€,
acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 30 de
agosto 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. ------------------------------- 1.2 - Código 984077 / área 107 / número 5900: ----------------------------------------------
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---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 8089, datada de 16 de julho de 2021, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984077, área 107, número 5900.
---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos do disposto no n.o 4 do artigo 45 0 do
Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho da Golegã, autorizar o pagamento da
dívida referente ao código 984077, área 107, número 5900, em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 10,00€ cada e a sexta no valor de 281,53€,
acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 30 de
agosto 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.-------------------------------- 2 - Candidatura ao apoio complementar na aquisição de medicamentos: -------------

---------- 2.1 - Processo MED1112021: ---------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n. O 8029, datada de 14 de julho de 2021, sobre o
processo MED 11/2021.------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 MED11/2021 cumpre os critérios definidos no art. O 8.° do Capítulo TI,
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 11 ° do referido
regulalllento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.2 - Processo MED 12/2021: --------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonllação n.o 8030, datada de 14 de julho de 2021, sobre o
processo MED 12/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 MED12/2021 cumpre os critérios definidos no art. o 8.° do Capítulo TI,
reunindo condições para beneficiar do apoio complementar na aquisição de medicamentos,
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sendo que o mesmo não poderá exceder os 300,00€ anuais, de acordo com art.° 11 0 do referido
regulamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 - Candidatura ao apoio ao arrendamento habitacional:------------------------------------------ 3.1 - Processo ARR3/2021: -------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n. o 7808, datada de 8 de julho de 2021, sobre o
processo ARR3/2 021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o art. o 14 do Capítulo III do
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio - Económicos, e nos tennos da
informação em apreço, atribuir ao requerente do Processo ARR3/2021 uma comparticipação
mensal de 50,00€, para apoio financeiro para a renda mensal da sua habitação. ------------------------------- 3.2 - Processo ARR412021: -------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n,o 7809, datada de 8 de julho de 2021 , sobre o
processo ARR4/2 021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o art,O 14 do Capítulo 1II do
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio - Económicos, e nos termos da
informação em apreço, atribuir ao requerente do Processo ARR4/2021 uma comparticipação
mensal de 50,00€, para apoio financeiro para a renda mensal da sua habitação.------------------------------- 4 - Clube de Pesca da Golegã ----------------------------------------------------------------------------- Pedido de apoio financeiro para participação no Campeonato Nacional Equipas
Feeder: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o pedido de apoio do Clube de Pesca da Golegã para a participação no Campeonato Nacional Equipas Feeder. --------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder ao Clube de Pesca da Golegã
um apoio financeiro no montante de 150,00€ para a participação no Campeonato Nacional
Eq ui pas Feeder. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- 5 - Doação de livros à Biblioteca José Saramago: ---------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O8019, datada de 14 de julho de 2021 , sobre a
doação de livros à Biblioteca José Saramago.----------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- 6 - 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 I, 1.1, 1.2, 2, 2.1 , 2.2, 3, 3.1 , 3.2, 4 e 5. --------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO: --------------------------------------------------------- --------------------

---------- 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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