MUNIC!PIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

============================ ATA N. °22/2021 ==========================
------ REUNIÃO ORDINARIA DA CÃMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA
SE TEM B RO DE 2 021 :

2 DE

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

---------- Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, reuniu ordinariamente a
Câmara Municipal, no Salào Nobre dos Paços do Concelho, com a presença do Excelentíssimo
Presidente da Câmara que presidiu, do Senhor Vice-Presidente, António Francisco Oliveira Pires
Cardoso, da Senhora Veraedora Dr.' Maria da Conceição Afonso Contente e do Senhor Vereador
Eng.o António Carlos Poço Godinho. -------------------------------------------------------------------------------- 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.--------------------------------- INÍ<:I(): ----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Quando eram dezoito horas e vinte e cinco 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. ------------------------------------ Intervenções da Senhora Vereadora Dr.' Maria da <:onceição Afonso <:ontente:---
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---------- A Senhora Vereadora Dr.' Maria da Conceição Afonso Contente mostrou o seu
desagrado por ainda não tcr rcccbido nenhuma ata refcrcntc às reuniões de Câmara em que
esteve presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Dr.' Maria da Conceição Afonso Contente perguntou qual tinha
sido a entidade promotora das homenagens aos conterrâneos ocorridas no passado dia I de
setembro, tendo o Excelentíssimo Presidente respondido que tinha sido a Presidência da Câmara
Mun ici paI da 00 Iegã.--------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente referiu que apenas participou na entrega da Medalha do
Concelho ao Sr. Morante de La Puebla.----------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Dr.' Maria da Conceição Afonso Contente perguntou se tinha m
sido enviados convites para as referidas homenagens, porque como vereadora tinha o direito de
ter sido convidada, tendo o Excelentíssimo Presidente respondido que apenas tinha convidado o
Presidente da Assembleia Municipal, os presidentes da Juntas de Freguesia do Concelho e a filha
do homenageado Ricardo Paulo Chibanga.-------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Dr.' Maria da Conceição Afonso Contente referiu que embora
concordasse com as homenagens, na sua opinião o calendário não devia ter sido o escolhido.-------------- O Excelentíssimo Presidente disse que não fez qualquer inauguração, que o Sr. Morante
de la Puebla tinha inaugurado o busto do Matador de Touros, Ricardo Paulo Chibanga e se havia
procedido ao descerramento da placa referente à rua a que foi atribuído o nome de José Dias
Tinoca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente esclareceu que o busto do Matador de Touros Ricardo
Chibanga tinha sido pago pelo Sr. Morante de La Puebla e que o pedestal tinha sido ofereciops
paolo Sr. Manuel Veiga, tendo a Câmara apenas pago o cimento, tendo a Senhora Vereadora
respondido que a Câmara também tinha pago a mão-de-obra dos funcionário s. -------------------------------- A Senhora Vereadora Dr.' Maria da Conceição Afonso Contente disse que no dia da
presente reunião os funcionário s do Município andavam a tapar buracos em Mato de Miranda,
tendo o Excelentíssimo Presidente respondido que não podiam ter sido tapados há mais tempo,
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porque naõ existiam. A Senhora Vereadora Dr." Maria da Conceição Afonso Contente afinnou
que os mesmos já lá estavam há quatro anos, aquando da última campanha eleitoral para as
autarquias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AI'Ft()VA<;j\() ])A A1:A: --------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente solicitou a dispensa da leitura das atas da reunião ordinária
da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 19 de agosto de 2021 e da reunião
extraordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 26 de agosto de 2021 , 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 Administrativo publicado através do Decreto-Lei n.04/20 15, de 7 de janeiro, sem a
participação do Senhor Vereador Vice- Presidente da Câmara e do Senhor Vereador Pedro
Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues no que respeita à reunião extraordinária realizada no dia 26 de
agosto de 2021 , por não terem estado presentes. ------------------------------------------------------------------- I>ISP()NIBILII>A])E ])E TES()URAFtIA: ----------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 111.366,75€ (Cento e onze mil trezentos e
sessenta e seis euros e setenta e cinco cêntimos);------------------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 72.434,55€ (Setenta e dois mil quatrocentos e trinta e quatro
euros e ci nq uen ta e cinco cêntimos); ------------------------------------------------------------~-----------
---------- Operações não Orçamentais: 38.932,20€ (Trinta e oito mil novecentos e trinta e dois
euros e vinte cêntimos). ----------------------- ------------- ------------------------------------------------------------ ()FtI>EIVI [)() ])IA: ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 - Equuspolis: --------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Dr." Maria da Conceição Afonso Contente disse que pretendia ter
conhecimento do valor da empreitada do Equuspolis, tendo o Excelentíssimo Presidente
respondido que não existiu nenhuma empreitada com essa denominação, perguntando se o que
pretendia era abordar a empreitada de " Requalificação das Margens da Lagoa da Alverca", ao
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que a Senhora Vereadora respondeu que efetivamente era o que pretendia, tendo o
Excelentíssimo Presidente posto a votação a alteração da terminologia do primeiro ponto da
ordem de trabalhos de" Equuspolis" para " Requalificação das Margens da Lagoa da Alverca". ---------- A Câmara deliberou, por maioria, com o voto a favor da Senhora Vereadora Dr." Maria
da Conceição Afonso Contente e com os votos contra do Senhor Vereador Eng.o António Carlos
Poço Godinho, do Senhor Vice-Presidente da Câmara e do Excelentíssimo Presidente não aceitar
a alteração da terminologia do primeiro ponto da ordem de trabalhos de " Equuspolis" para"
Requalificação das Margens da Lagoa da Alverca".---------------------------------------------------------------- 2 - Relatório de Acompanhamento do Plano Financeiro do Município da Golegã:----------- Foi presente à Câmara o Relatório de Acompanhamento do Plano Financeiro do
Mun icí pi o da Golegã. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento do Plano Financeiro
do Município da Golegã referente ao 2.° trimestre de 2021.------------------------------------------------------- 3 - School House Torres Novas -------------------------------------------------------------------------- Pedido de estágio curricular na área da contabilidade: -------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 9624, datada de 19 de agosto de 2021 , sobre o
pedido da School House Torres Novas para fonnação prática em contexto de trabalho na área da
contabilidade para aluna da School House Torres Novas.-----------------------------------------------__________ A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de fonnação prática em contexto de trabalho na área da contabilidade para aluna da School House Torres Novas.--------------------------- 4 - Pedido de pagamento de água em prestações:------------------------------------------__________ 4.1 _ Código 1222 / área 102/ número 13500: _______________________________________________ _
---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 9798, datada de 24 de agosto de 2021 , sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 1222, área 102, número 13500.
---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no n.o 4 do artigo 45° do
Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho da Golegã, autorizar o pagamento da
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vas, sendo as cinco primeiras no valor de 30,00€ cada e a sexta no valor de I 84,99€, acrescidas
do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 30 de setembro
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.------------------------------------ 4.2 - Código 984041 / área 102 / número 20800: ------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n.o 9927, datada de 27 de agosto de 2021 , sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984041, área 102, número
20800.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 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 984041 , área 102, número 20800, em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 15,83€ cada e a sexta no valor de 15,84€,
acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 30 de
setembro 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.------------- 5 - Candidatura ao incentivo à natalidade: ----------------------------------------------------------- 5.1 - Processo NAT 17/2021 :------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n.O9798, datada de 24 de agosto de 2021 , sobre o
processo NA T 17/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 TI7 /2021 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.---------------------------------------- 5.2 - Processo NAT 18/2021 :------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n.O9800, datada de 24 de agosto de 2021, sobre o
processo NA T 18/2021 .----------------------------------------------------------------------------------------
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---------- De acordo com o Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade, a Câmara
deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio à Ilatalidade referente ao Processo
NAT18/2021 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.-------------------------------

---------- 5.3 - Processo NAT19/2021 :------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.o 9802, datada de 24 de agosto de 2021 , sobre o
processo NA T 19/202 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
NATl9 /2021 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.------------------------------

---------- 5.4 - Processo NAT20/2021 :--------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 9806, datada de 24 de agosto de 2021 , sobre o
processo NA T 2012021. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 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
NAT20/2021 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.-------------------------------

---------- 6 - APA 1 Alojamento no Centro de Estágio e Sporthotel ------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais: -----------------------------------------------------__________ Foi presente à Câmara a informação n.o 9882, datada de 25 de agosto de 2021 , sobre o
pedido da APA para isenção de taxas municipais referentes ao alojamento no Centro de Estágio e
Sporthotel.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Associação Portuguesa de Atre1agem
do pagamento das taxas municipais referentes ao alojamento no Centro de Estágio e Sporthotel
de 15 a 17 de outubro de 2021 , aguando da realização do Concurso Internacional de Atrelagem
de Tradição.------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 7 - Núcleo Sporting Clube de Portugal---------------------------------------------------------------- Pedido de apoio para participação de atleta na fmal do Campeonato do Mundo de
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---------- Foi presente à Câmara o pedido de apoio do Núcleo Sporting Clube de Portugal para
participação de atleta na final do Campeonato do Mundo de XTerra.-------------------------------------------- A Senhora Vereadora Dr: Maria da Conceição Afonso Contente disse que a Câmara
deveria ajudar com o montante que lhe fosse possível, visto tratar-se de uma prova intemacional.
---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder ao Núcleo Sporting Clube de
Portugal um apoio financeiro no montante de I.OOO,OO€, para a participação de atleta na final do
Campeonato do Mundo de XTerra.---------------------------------------------------------------------------------- 8 - Aprovação de deliberações em minuta:---------------------------------------------------------- Nos termos 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, 4.1,4.2,5, 5.1 , 5.2, 5.3 , 5.4, 6 e 7. -----------------------------------------------------__________ ICN<:ICFtFtJ\MICNT(): ______________________________________________________________________________
---------- Quando eram dezoito horas e cinquenta 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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