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MUNIcíPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

============================ ATA N.°29/2021 ==========================
- - REUNIÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGA- REALIZADA NO DIA
DEZEMBRO DE 2021:

3 DE

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

---------- Aos três dias do mês de novembro 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, António Carlos da Costa Camilo que presidiu e dos Senhores Vereadores
Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque, Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa, VicePresidente da Câmara e António Francisco Oliveira Pires Cardoso. --------------------------------------------- Estiveram presentes a Senhora Chefe da Divisão de Intervenção Social, EIsa Catarina
Petinga Lourenço e a Senhora Chefe da Divisão de Administração e Finanças, Ana Catarina
Ferreira Cristino, a fim de prestarem quaisquer esc1arecimentos.------------------------------------------------- A reunião foi secretariada e ata redigida pela Assistente Técnica, Isabel Maria da
Conceição Centeio Gameiro.----------------------------------------------------------------------------------

----------- Abertura oficial da reunião: ----------------------------------------------------------------------------- Às dez horas e dez minutos, verificando-se a existência de quórum o Excelentíssimo
Presidente da Câmara deu início à reuniãocom a seguinte ordem de trabalhos:-----------------------

---------- Ponto U m ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Apoio à Presidência: --------------------------------------------------------------

---------- 1.1 - Despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara ---------------------------------- Eleição para a Assembleia da República - 30 de janeiro de 2022 ------------------------------------- Locais para afixação de propaganda eleitoral ---------------------------------------------------

---------- Ponto Dois ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças:------------------------------------------------------------------ 2.1 - Prestação de serviços "Auditoria Externa de Certificação Legal de Contas Auditor
Externo" --------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 1 de 11
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---------- Nomeação do auditor externo - n.ol do art.o 77.° da Lei n.O 73/2013 , de 3 de setembro
---------- 2.2 - Procedimento por concurso público ------------------------------------------------------------------ " Aluguer operacional de 17 viaturas" - Proposta de alteração ao objeto do contrato -------------- Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ----------------------------------------------------------- 3.1 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações:----------------------------------------- 3.1.1 - Código 1670 / área 107/1 0200 --------------------------------------------------------------------- 3.1.2 - Código 51464 / área 30 1/8600 --------------------------------------------------------------------- 3.1.3 - Código 983290 / área I 02/6581 -------------------------------------------------------------------- 3.1.4 - Código 984414 / área I 06/3000 -------------------------------------------------------------------- 3.1.5 - Código 9821 77 / área I 06/18000 ------------------------------------------------------------------ 3.1.6 - Código 984426 / área I 03/14550 ----------------------------------------------------------------- 3.1.7 - Código 983738 / área 103/ 14550 ------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Intervenção Social:---------------------------------------------------------------------------- 4.1 - Candidatura ao incentivo à natalidade --------------------------------------------------------------Processo NAT2412 021 --------------------------------------------------------------------------------------- 4.2 - Santa Casa da Misericórdia da Golegã ------------------------------------------------------------ Pedido de isenção das taxas municipais referentes à cedência temporária da cozinha do
Restaurante Cavalo Branco ------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 - Sociedade Columbófila Goleganense -----------------------------------------------------__________ Pedido de apoio financeiro _______________________________________________________________________ _
---------- Período antes da ordem do dia:-------------------------------------------------------------------------- Aprovação da ata:------------------------------------------------------------------------------------------ APFlO"A<;i\O DA ATA: --------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara solicitou a dispensa da leitura da ata número 28
referente à reunião pública ordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 19 de
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novembro de 2021 , uma vez que a mesma tinha sido enviada, digitalmente a todos os membros
do Executivo Municipal, tendo sido aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------- Disponib ilidade 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 230.519,20€ (Duzentos e trinta mil
quinhentos e dezanove euros e vinte cêntimos);--------------------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 185. 939,60€ (Cento e oitenta e cinco mil novecentos e trinta e
nove euros e sessenta cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 44.579,60€ (Quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e
nove euros e sessenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------- Justificação da ausência da Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes
Serrão de Faria Veiga:------------------------------------------------------------------------------------------------ O Excelentíssimo Presidente da Câmara justificou a ausência da Senhora Vereadora
Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga que não pode comparecer, por molivos de
saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Período de intervenção dos membros do Executivo Municipal: -------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores para
tratamento de ass untos gerais da autarquia: -------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara disponibilizou a infonnação referente à
trasladaçao de ossadas solicitada pelos Senhores Vereadores Ana Isabel Madeira Mota Sampaio
Caixinha Duque e António Francisco Oliveira Pires Cardoso, bem como os documentos enviados
a esta Câmara Municipal pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho, que
haviam sido solicitados pelos mesmos Vereadores na Reunião de Câmara anterior, respeitantes
ao pedido fonnulado por aquela Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu conhecimento que iria ser agendada uma
reunião extraordinária da Câmara Municipal para o próximo dia 15 de dezembro pelas 10.00
horas e que a reunião ordinária do dia 17 de dezembro de 2021 realizar-se-á pelas 9:00 horas.---Página 3 de 11
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---------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse tendo
tido conhecimento que os Serviços Municipais haviam procedido em finais de Novembro à reparação da caldeira de aquecimento de água no Pavilhão da Escola Mestre Martins Correia, que
segundo publicação do Vice-Presidente, Dr. Diogo Rosa, estava avariada desde de Março de
2020, pelo que, segundo o mesmo" desde essa altura que, sempre que se encontraram em período de aulas, os alunos não tomavam banho após a educação física ou tinham que tomar banho de
água fria", porque até 18 de Outubro esta situação nunca havia sido reportada ao anterior Executivo e sendo do seu conhecimento pessoal que os alunos desde de Março de 2020 estão impedidos por imposição da DOS de tomar banho nos Estabelecimentos Escolares, solicitou que numa
próxima reunião fossem ouvidos a anterior Directora do Agrupamento de Escola, Dr. a Lurdes
Pires Marques, bem como o actual Director, Prof. Mário Olímpio, para prestarem esclarecimentos sobre esta si tuação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
tinha conhecimento que foi realizada uma vistoria à Quinta das Obras e solicitou uma cópia do
auto de vistoria, tendo o Chefe de Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng. Acácio
Nunes, contactado telefonicamente pelo Senhor Presidente, informado que o referido auto de
vistoria ainda não estava elaborado e que as obras que os herdeiros se comprometeram a fazer
iriam avançar o mais rapidamente possí vel. -------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque pediu ao
Executivo em Permanência que reflectissem sobre a possibilidade de se cancelar a corrida de São
Silvestre, prevista para 29 de Dezembro, o que aconselhou, face ao contexto epidemiológico que
se vive e às cautelas que se devem adoptar, considerando preocupante o facto de ter conhecimento de muitos eventos do género estarem a ser cancelados o que poderá fazer com que exista uma
maior procura ao do nosso Concelho. ------------------------------------------------------------------------------- Sobre o assunto relacionado com o uso de uma viatura da Câmara Municipal da Oolegã,
o Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento que o funcionário já não utiliza a viatu-
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ra, que a GNR remeteu o video à Polícia Judiciária e que será feito o rastreio ao registo das imagens.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao consumo de combustível por parte das viaturas do Município, o Senhor VicePresidente da Câmara disse que, comparando o consumo mensal a viatura que estava adstrita ao
anterior Vice-Presidente da Câmara teve uma diminuição de 700%. ------------------------------------------- O Senhor Vereador António Francisco Pires Cardoso perguntou se estavam a dizer que
ela andava a passear com o carro da Câmara e que tinha a seu encargo as freguesias.---------------

---------- Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- P o n to Um ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Apoio à Presidência: ----------------------------------------------------------------------- 1.1 - Despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara --------------------

---------- Eleição para a Assembleia da República - 30 de janeiro de 2022 --------------------------------- Locais para afixação de propaganda eleitoral: ------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a proposta do Excelentíssimo Presidente da Câmara sobre os
lugares a indicar para afixação da propaganda eleitoral referente à Eleição para a Assembleia da
República, do próximo dia 30 de janeiro de 2022.------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta com a designação dos locais
para afixação da propaganda eleitoral referente à Eleição para a Assembleia da República, do
próximo dia 30 de janeiro de 2022.--------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto Dois ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças:
---------- 2.1 - Prestação de serviços" Auditoria Externa de Certificação Legal de Contas
Au dito r E xte r no" ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nomeação do auditor externo - n.ol do art.o 77.° da Lei n.o 73/2013, de 3 de
setembro: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 14155, datada de 29 de novembro de 2021 ,
sobre a proposta de nomeação do Revisor Oficial de Contas Rosa Lopes, Gonçalves Mendes &
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Associado, SROC, como auditor externo responsável pela certificação legal de contas do Município da Golegã. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da infonnação em apreço, remeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de nomeação do Revisor Oficial de Contas Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associado, SROC, como auditor externo responsável pela certificação legal de contas do Município da Golegã. ------------------------------------- 2.2 - Procedimento por concurso público --------------------------------------------------------------- " Aluguer operacional de 17 viaturas"- Proposta de alteração ao objeto do
contrato: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 14157, datada de 29 de novembro de 2021,
sobre a proposta de alteração ao objeto do contrato do procedimento por concurso público de "
Aluguer operacional de 17 viaturas ". -------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que a
alteração não era em seis viaturas, mas sim em quatro e perguntou como é que com quatro
viaturas com menos lugares se pagava o mesmo valor, tendo o as si tente Técnico, Paulo Manuel
de Matos Caixinha, devidamente autorizado, respondido que os carros de três lugares têm mais
valor comercial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que se
iriam abster uma vez que consideravam que a diminuição de lugares proposta em 4 dos veículos
de 3 para 2 lugares é prejudicial para o desempenho dos serviços.----------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções da Senhora Vereadora Ana Isabel
Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque e do Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires
Cardoso e com os votos a favor do Senhor Vice-Presidente da Câmara e do Excelentíssimo
Presidente da Câmara aprovar a alteração ao objeto ao contrato do procedimento por concurso
público " Aluguer operacional de 17 viaturas" substituindo no Grupo E quatro Renault Kangoo
Maxi de três lugares para quatro Renault Kangoo Maxi de dois lugares.---------------------------------------- Ponto Três ------------------------------------------------------------------------------------------Página 6 de 11
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---------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ------------------------------------------------------------ 3.1 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações:------------------------------------- 3.1.1 - Código 1670/ área 107/10200 -------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.O 13995, datada de 25 de novembro de 2021 ,
sobre o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 1670, área 107/1 0200. ---------- 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 1670, área 107/1 0200, em três prestações mensais e sucessivas, no
valor de 22,47€ cada, acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser
liquidada até ao dia 31 de dezembro de 2022, 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.2 - Código 51464/ área 30118600 --------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 14004, datada de 25 de novembro de 2021,
sobre o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 51464, área 30118600.----------- 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 51464, área 30118600, em seis prestações mensais e sucessivas, sendo
as cinco primeiras no valor de 15,00€ cada e a sexta no valor de 64,36€, acrescidas do valor de
juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de dezembro 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. ----------------------------------------------------- 3.1.3 - Código 983290 / área 102/6581-------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 14009, datada de 25 de novembro de 2021,
sobre o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 983290, área 102/6581.
---------- 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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dívida referente ao código 983290, área 102/6581 , em seis prestações mensais e sucessivas,
sendo as cinco primeiras no valor de 13,67€ cada e a sexta no valor de 13,66€, acrescidas do
valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de dezembro 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.------------------------------------------ 3.1.4 - Código 984414 / área 106/3000: ----------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n. o 14039, datada de 25 de novembro de 2021 ,
sobre o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984414, área 106/3000.
---------- 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 984414, área 106/3000, em seis prestações mensais e sucessivas,
sendo as cinco primeiras no valor de 10,00€ cada e a sexta no valor de 87,06€, acrescidas do
valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de dezembro 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. ---------------------------------------- 3.1.5 - Código 982177 / área 106/18000 ------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.o 14040, datada de 25 de novembro de 2021,
sobre o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 982 177, área
I 06/18000.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 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 982177, área 106/1 8000, em seis prestações mensai s e sucessivas,
sendo as cinco primeiras no valor de 15,00€ cada e a sexta no valor de I 92,64€, acrescidas do
valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de dezembro 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.---------------------------------
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---------- 3.1.6 - Código 984426/ área 103/14550 ----------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 14057, datada de 26 de novembro de 2021 ,
sobre o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984426, área
I 03/ 14550. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 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 984426, área 103/14550, em seis prestações mensais e sucessivas,
sendo as cinco primeiras no valor de 20,00€ cada e a sexta no valor de 119,50€, acrescidas do
valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de dezembro 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.------------------------------------------ 3.1.7 - Código 983738/ área 103/14550 ----------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 14073, datada de 26 de novembro de 2021 ,
sobre o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 983738, área
103/14550. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 983738, área 103/14550, em seis prestações mensais e sucessivas,
sendo as cinco primeiras no valor de 30,00€ cada e a sexta no valor de 58,82€, acrescidas do
valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de dezembro 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.------------------------------------------ Ponto Quatro ------------------------------------------------------------------------------------------------ Divisão de Intervenção Social:---------------------------------------------------------------------------- 4.1 - Candidatura ao incentivo à natalidade ----------------------------------------------------------- Processo NA T24/2021 : ----------------------------------------------------------------------------
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---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 14000, datada de 25 de novembro de 2021,
sobre o processo NA T 24 12021. --------------------------------------------------------------------------------------- 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 T24/2021 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.---------------------------------------- 4.2 - Santa Casa da Misericórdia da Golegã ---------------------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes à cedência temporária da
cozinha do Restaurante Cavalo Branco: -------------------------------------------------------------------------- Foi presente a Câmara a infonnação n.o 14105, datada de 26 de novembro de 2021, com
o pedido deisenção das taxas municipais referentes à cedência temporária do Restaurante Cavalo ·
Branco à Santa Casa da Misericórdia da Golegã.------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, isentar a Santa Casa da Misericórdia da Golegã do pagamento das taxas
municipais referentes à cedência temporária, desde o dia 22 de novembro de 2021, da cozinha do
Restaurante Cavalo Branco. ------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 - Sociedade Columbófila Goleganense ------------------------------------------------------------- Pedido de apoio financeiro: ------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara um pedido da Sociedade Columbófila Goleganense para apoio
financeiro da realização da distribuição de prémios 2021. -------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque perguntou
qual era o valor proposto, tendo o Excelentíssimo Presidente referido que era o mesmo que havia
sido atribuído da última vez para este evento.------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder à Sociedade Columbófila
Goleganense um apoio financeiro no valor de 100,00€, para ajudar nas despesas referentes à
realização da distribuição de prémios 2021. ------------------------------------------------------------------------- 5 - Aprovação de deliberações em minuta:--------------------------------------------------
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---------- Nos tennos do n.03 do art.O57° da Lei nO7512013 , de 12 de setembro, foi deliberado,
por unanimidade, para que produza, efeitos imediatos, aprovar as deliberações constantes nos
pontos 1.1 , 2.1 , 2.2, 3.1.1 , 3.1.2, 3.1.3 , 3.1 ,4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 4.1 , 4.2 e 4.3.-------------------------------- Encerramento da reunião: ----------------------------------------------------------------------

---------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara
encerrada a reunião, quando eram onze horas e trinta minutos mandando que se lavrasse a
presente ata que vai ser assinada por si e que eu Isabel Maria da Conceição Centeio Gameiro,
escrevi e subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------

o Presidente da Câmara Municipal

(:~~7i,"

"'milo)

A Secretária da Reunião

(Isabel Gameiro)
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