MUNIC!PIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

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

ATA N. °24/2021 ==========================

------ REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGA- REALIZADA NO DIA
SETEMBRO DE 2021:

30

DE

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

---------- Aos trinta 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 Senhor VicePresidente da Câmara, António Francisco Oliveira Pires Cardoso que presidiu, da Senhora
Vereadora Dr." Maria da Conceição Afonso Contente e do Senhor Vereador Eng.o António
Carl os 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- INÍC:I(): ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram dezoito horas, verificando-se a existência de quórum o Senhor VicePresidente da Câmara declarou aberta a reunião: ------------------------------------------------------------------- PERÍ()D() ANTES DA ()RDEM D() DIA: ----------------------------------------------------------- INTERVENÇÕES O()S MEMBR()S O() EXEC:UTIV(): ----------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores para
tratamento de assuntos gerais da autarquia: ------------------------------------------------------------------------- Intervenção da Senhora Vereadora Or." Maria da C:onceição Afonso c:ontente:------------- Feira Nacional do C:avalo 2021 :-------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Dr." Maria da Conceição Afonso Contente referiu que tinha
ficado satisfeita com o anúncio de que se iria realizar a Feira Nacional do Cavalo 2021 e
perguntou se já havia algum parecer ténico, tendo o Senhor Vice-Presidente da Câmara
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respondido que no dia I de outubro, pelas 15:00horas, se iria realizar uma reunião com a Direção
Geral de Saúde.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Justificação da ausência do Excelentíssimo Presidente da Câmara:---------------------

---------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara justificou a ausência do Excc1cntíssimo
Presidente da Câmara que não pode comparecer, por motivos pessoais e imprevistos. ----------------------- Justificação da ausência do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré
Rodrigues: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara justificou a ausência do Senhor Vereador Pedro
Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues que não pode comparecer, por motivos de ordem profissional. ----------- i\PR()Vi\<;l\() ])i\ i\Ti\: --------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara so li citou a dispensa da leitura da ata da reunião
ordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 16 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. -------------------------------------------------------------------------------------- I>ISP()NIBILII>i\I>E ])E TES()URi\RIi\: ----------------------------------------------------------- i\ Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o

qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 211.557,84€ (Duzentos e onze mil
quinhentos e cinquenta e sete euros e oitenta e quatro cêntimos);------------------------------------------------ Operações Orçamentais: 172.234,41 € (Cento e setenta e dois mil duzentos e trinta e
quatro euros e quarenta e um centImos);---------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 39.323,43€ (Trinta e nove mil trezentos e vinte e três euros
e quarenta e três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------- ()RI>EM ])() ])Ii\: ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 - 2." i\lteração Permutativa às Grandes ()pções do Plano e ()rçamento para o ano
de 2021: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a 2." i\lteração Perrnutativa às Grandes Opções do Plano e
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---------- A Câmara tomou conhecimento da 2. a Alteração Pennutativa às Grandes Opções do
Plano e Orçamento para o ano de 2021.------------------------------------------------------------------------------ 2 - 3." Alteração Permutativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano

de 2021; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a 3. a Alteração Pennutativa às Grandes Opções do Plano e
Orçamento para o ano de 2021 : --------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento da 3. a Alteração Pennutativa às Grandes Opções do
Plano e Orçamento para o ano de 2021.------------------------------------------------------------------------------ 3 - Habitação Social---------------------------------------------------------------------------------------- Pedido de pagamento em prestações de renda em atraso: -------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 3375, datada de 20 de setembro de 2021 , sobre
o pedido de pagamento em prestações de renda em atraso referente a uma habitação social na
Golegã.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, autorizar o pagamento do montante de 12.820,15€ de rendas em atraso
referentes a uma habitação social na Golegã, em vinte e quatro prestações mensais e sucessivas,
sendo as vinte e três primeiras no valor de 40,00€ cada e a vigésima quarta no valor de
11.900, 15€, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 29 de outubro de 2021 e a

última até ao dia 29 de setembro de 2023.--------------------------------------------------------------------------- 4- Pedido de pagamento de água em prestações ----------------------------------------------------- Código 983279 / área 107/ número 3200: ------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 11327, datada de 23 de setembro de 2021 , sobre
o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 983279, área 107, número
3200.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 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 983279, área 107, número 3200, em seis prestações mensais e
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sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 15,00€ cada e a sexta no valor de 228,95€,
acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 29 de
outubro 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 - Ratificação do despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara ------------ Aprovação da minuta do contrato de cooperação para comparticipação dos passes
para os alunos do Ensino Secundário:----------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara para ratificação o despacho exarado pelo Excelentíssimo
Presidente, em dezasseis de setembro de dois mil e vinte e um, a aprovar a minuta do contrato de
cooperação para comparticipação dos passes do Ensino Secundário, no 1.° período do ano letivo
2021 /2022, através do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária.--------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo
Excelentíssimo Presidente, em dezasseis de setembro de dois mil e vinte e um, a aprovar a
minuta do contrato de cooperação para comparticipação dos passes do Ensino Secundário, no 1.0
período do ano letivo 202 112022, através do PART- Programa de Apoio à Redução Tarifária.-------------- 6 - Candidatura ao incentivo à natalidade: ------------------------------------------------------------ 6.1 - Processo NAT21/2021: ----------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 10996, datada de 17 de setembro de 2021 , sobre o
processo NA T 21 /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 T2112021 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.---------------------------------------- 6.2 - Processo NAT22/2021: ------------------------------------------------"---------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 10999, datada de 17 de setembro de 2021 , sobre o
processo NA T 2212021. ----------------------------------------------------------------------------------------
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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 natalidade referente ao Processo
NA T22/2021 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.-------------------------------

---------- 7 - Ratificação do despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara ------------- Atribuição de subsídio à Casa da Benfica em Golegã: ---------------------------------------------- Foi presente à Câmara para ratificação o despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente, em dezasseis de setembro de dois mil e vinte e um, a atribuir um subsídio no valor de
5.000,00€ à Casa do Benfica em Golegã.-------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Dr. a Maria da Conceição Afonso Contente disse que queria perceber porque é que se tinha atribuído este subsídio, tendo o Senhor Vice-Presidente da Câmara
respondido que se destinava ao pagamento das inscrições dos atletas no Nacional de Futsal e que
se tratava de uma subsídio extraordinári o. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente, em dezasseis de setembro de dois mil e vinte e um, a atribuir um subsídio no
valor de 5.000,00€ à Casa do Benfica em Golegã.---------------------------------------------------------

---------- 8 - CERE - Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento -------------------------------- Pedido de redução das taxas municipais referentes à utilização das piscinas
cobertas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5853, datada de 1 de setembro de 2021 , sobre o
pedido do CERE para redução das taxas municipais referentes à utilização das piscinas cobertas.
---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, conceder uma isenção de 50% no pagamento das taxas municipais
referentes à utilização da Piscina Municipal ao Centro de Ensino e Recuperação do
Entroncamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 9 - Doação de bens culturais móveis à Casa-Estúdio Carlos Relvas: --------------------------- Foi presente à Câmara o Processo 2021/300.10.202/7 sobre a doação de bens culturais
móveis à Casa-Estúdio Carlos Relvas. ---------------------------------------------------------------------Página 5 de 6
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- 10 - Doação de livros à Biblioteca Municipal da Golegã: ---------------------------------

---------- Foi presente à Câmara o Processo 2021 /300.10.004/27 sobre a doação de livros à
B ib1ioteca Muni ci paI da Gol egã.-----------------------------------------------------------------------------

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.---------------------------------- 11 - Aprovação de deliberações em minuta:--------------------------------------------------

---------- Nos tennos do n.03 do art.O 57° da Lei n° 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, 7,8,9 e 10. ------------------------------------------------------------------------- ElN<:ElFtltAMElN1r(): --------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram dezoito horas e trinta minutos, o Senhor Vice-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 Vice-Presidente da Câmara:

A Assistente Técnica:
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