MUNICíPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

====================== ATA

N.o23/2021 =========================

------ REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÃMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA
SETEMBRO DE 2021:

16 DE

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

---------- Aos dezasseis dias do mês de setembro 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, da Senhora Vereadora Dr." Maria da Conceição Afonso Contente, do Senhor Vereador
Eng.o António Carlos Poço Godinho e do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré
Rodri~es. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Estiveram presentes a Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel Madeira Mota
Sampaio Caixinha Duque, o Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.o Acácio
Galrinho Nunes 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 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: ------------------------------------------------------------------------- Intervenções da Senhora Vereadora Dr." Maria da Conceição Afonso Contente: ------------ Ponto 1 da ordem de trabalhos da reunião ordinária de Câmara Municipal
realizada no dia 2 de setembro: ----------------------------------------------------------------------------
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---------- A Senhora Vereadora Dr. a Maria da Conceição Afonso Contente referindo-se, à reunião
ordinária de Câmara Municipal realizada no dia 2 de setembro último, disse que tinha sido um
bocadinho de má vontade em não ter sido aceite a tenninologia de " Equuspolis"constante no 1.°
ponto da ordem de trabalhos, visto que na Atividade Municipal de 26 de junho a 3 de setembro
de 2021 que foi presente à Assembleia Municipal de 8 de setembro de 2021, é referido o "Jardim
Equuspolis".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente respondeu que existe o Jardim Equuspolis, o Campo de
Jogos e o Parque Infantil, mas não um concurso público referente a uma empreitada denominada
" Equuspo1is". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à votação do ponto da ordem de trabalhos referida anterionnente, a Senhora
Vereadora Dr. a Maria da Conceição Afonso Contente disse que o Senhor Vereador Eng.o
António Carlos Poço Godinho não tinha expressado o seu sentido de voto, tendo o Senhor
Vereador respondido que embora não tenha votado verbalmente, o tinha feito através de um
gesto de concordância com o voto contra.---------------------------------------------------------------------------- Ecopontos domésticos: ------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Dr. a Maria da Conceição Afonso Contente disse que o Concelho
da Golegã, ao contrário da maioria dos outros, não tem ecopontos domésticos.------------------------------- O Excelentíssimo Presidente respondeu que foi tomada a decisão de aguardar pela
experiência dos outros concelhos, antes de os implementar, tendo a Senhora Vereadora Dr. a
Maria da Conceição Afonso Contente dito que, na sua opinião, os ecopontos domésticos são uma
opção que resulta e são um incentivo, não tendo as pessoas que se deslocar ao ecoponto.------------------- Análises à qualidade da água distribuída pela CMG:----------------------------------------------- A Vereadora Dr. a Maria da Conceição Afonso Contente disse que as análises à
qualidade da água tinham deixado de ser publicadas, tendo a Chefe de Gabinete, Senhora Dr."
Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque referido que tal não correspondia à verdade
e apresentado o Relatório Trimestral da Qualidade da Água referente ao 2.° trimestre de 2021
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que se encontra disponível para consulta no site oficial do Município da Golegã em Áreas de
Atividade - Ambiente - Qualidade da Água.----------------------------------------------------------------------- AI'Ft()\1A<;}l() DA AlfA: ------------------------------------------------------------------------

---------- O Excelentíssimo Presidente solicitou a dispensa da leitura das atas da reunião ordinária
da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 2 de setembro de 2021, uma vez que a mesma
tinha sido enviada, digitalmente a todos os membros do Executivo Municipal, tendo sido
aprovada, por unanimidade e, ao abrigo do n.o 3 do art.O 34 do Código do Procedimento
Administrativo publicado através do Decreto-Lei n.o412015, de 7 de janeiro, sem a participação
do Senhor \1 ereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues por não ter estado presente na
reunião a que a ata se refere.------------------------------------------------------------------------------------------- mSI'()NIBILII>ADE DE TES()UFtAIDA: ---------------------------------------------------

--------- A Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 488.663,53€ (Quatrocentos e oitenta e oito
mil seiscentos e sessenta e três euros e cinquenta e três cêntimos);--------------------------------------------- Operações Orçamentais: 449.785,61 € (Quatrocentos e quarenta e nove mil setecentos e
oitenta e cinco euros e sessenta e um cêntimos);-------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 38.877,92€ (Trinta e oito mil oitocentos e setenta e sete
euros e noventa e dois cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------- ()FtDEM D() DIA: ----------------------------------------------------------------------------------------- " Ftequalificação das Margens da Lagoa da Alverca": -------------------------------------------- 1.1 - () valor da empreitada ----------------------------------------------------------------------------- 1.2 - Se a obra está dada como concluída -------------------------------------------------------------- 1.3 - Caso não estej a, data prevista para a conclusão ----------------------------------------------- 1.4 - Cópia da relação de trabalhos a menos -------------------------------------------------------- 1.5 - Cópia da relação de trabalhos a mais ----------------------------------------------------------- 1.6 - Se as contas se encontram encerradas ------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara o pedido de esclarecimento da Senhora \1 ereadora Dr: Maria da
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Conceição Afonso Contente sobre a empreitada de " Requalificação das Margens da Lagoa da
AI"erca". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Eng.o António Carlos Poço Godinho infonnou que o "alor da
empreitada é de l.043.325,46€, acrescidos da taxa legal de IVA a 6% e que a obra não se
encontra encerrada e que não há data pre"ista para a sua conclusão, pois a mesma só ocorrerá
com a conta final da empreitada.-------------------------------------------------------------------------------------- O Chefe da Di"isão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.o Acácio Galrinho Nunes,
de"idamente autorizado, referiu que, no decorrer da empreitada de Reabilitação das Margens da
Lagoa da AI"erca te"e o montante de 157.ll9,05€ de trabalhos a mais, 271.772,08€ de trabalhos
a menos e que foram pagos atra"és do PREF ll7.000,OO€. Referiu também que, de"ido aos
trabalhos a menos, foi paga à empresa Wacouche - Gestão e Participação em In"estimentos, Ld:
uma indernnização no "alor de 26.503,63€.-------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Dr. a Maria da Conceição Afonso Contente alertou para o perigo
do corrimão que está colocado junto à Lagoa da AI"erca que de"e ser melhorado, por questões
de segurança.---------------------------------------------------------------------------------------------------__________ 2 _ Proposta de alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança:-------

---------- F oi presente à Câmara a proposta de alteração ao Regulamento do Conselho Municipal
de Segurança.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, apro"ar a proposta de alteração ao Regulamento
do Conselho Municipal de Segurança. ----------------------------------------------------------------------

---------- 3 - Associação Cultural Cantar Nosso: ----------------------------------------------------------------- 3.1 - Protocolo de colaboração: ------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da
Golegã e a Associação Cultural Cantar Nosso.---------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, apro"ar o protocolo de colaboração a celebrar
entre o Município da Golegã e a Associação Cultural Cantar Nosso, com "ista à realização do
projeto 7. Mosaico, incluído no plano de ação da Programação em Rede da Lezíria do Tejo.-----Página 4 de 7
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---------- 3.2 - Pedido de apoio para a Reabilitação do Edifício" Casa da Música":---------------------- Foi presente à Câmara o pedido de apoio financeiro da Associação Cultural Cantar
Nosso para a Reabilitação do Edifício" Casa da Música". ------------------------------------------------------- A Camara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder à Associação Cultural
Cantar Nosso um apoio financeiro no montante de 16.587,55€ para a Reabilitação do Edifício"
Casa da Músi ca" .-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 - Núcleo Sporting Clube de Portugal da Golegã --------------------------------------------------- Pedido de utilização das Piscinas Cobertas:----------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o pedido do Núcleo Sporting Clube de Portugal da Golegã para
utilização das Piscinas Cobertas. ------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Núcleo Sporting Clube de Portugal da
Golegã do pagamento das taxas municipais referentes à utilização das piscinas cobertas de 12 de
julho a 7 de agosto de 2021.-------------------------------------------------------------------------------------------- 5 - Clube de Ténis da Golegã ----------------------------------------------------------------------------- Pedido de apoio financeiro: ------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara o pedido de apoio financeiro do Clube de Ténis da Golegã para a
Reabilitação do Complexo de Ténis da Golegã. -------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder ao Clube de Ténis da Golegã
um apoio financeiro no valor de 24.020,37€, referente à parte não comparticipada do projeto de
Reabilitação do Complexo de Ténis da Golegã. -------------------------------------------------------------------- 6 - Biblioteca Municipal da Golegã: --------------------------------------------------------------------- 6.1 - Doação de livros: -------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o Processo 2021/300.10.004/28 sobre a doação de livros à
Biblioteca Municipal da Golegã.-------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.-------------------------
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---------- 6.2 - Doação de livros: ------------------------------------------------------------------------------------.- Foi presente à Câmara o Processo 2021/300.1 0.004/29 (1) sobre a doação de livros à
Biblioteca Municipal da Golegã.------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.---------------------------------- 6.3 - Doação de livros: -------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o Processo 2021/300.10.004/30 (1) sobre a doação de livros à
Biblioteca Municipal da Golegã.------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.---------------------------------- 7 - Biblioteca José Saramago: ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 8019, datada de 14 de julho de 2021, sobre a
doção de livros à Biblioteca José Saramago.------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- 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 2,3,3.1,3.2,4,5,6,6.1,6.2,6.3 e 7. -------------------------------------------------------------

---------- ICNCIC~MIrN1r(): --------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram dezanove horas e quinze 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:
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A Assistente Técnica:
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