MUNIcíPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

ATA N.o6/2022
------ REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA
DE 2022:

11 DE MARÇO

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

---------- Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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, António Francisco Oliveira Pires Cardoso e Maria Manuela Barreiros
Nunes Serrão de Faria Veiga. ----------------------------------------------------------------------------------------- Esteve presente o Senhor Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Acácio
Galrinho Nunes a fim de prestar quaisquer esclarecimentos. ----------------------------------------------------- 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 reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------

---------- Ponto Um ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças: ------------------------------------------------------------------ 1.1 - Concurso público 01l2022/CCE para aquisição de serviços de desinfeção e
exterminação em áreas urbanas ou rurais - Central de Compras Eletrónicas da CIMLT --------------------- 1.2 - Situação económica e financeira do 1.0 semestre de 2021 - tomada de
conhecimento --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto Dois----------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ------------------------------------------------------------ 2.1 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações: --------------------------------Página 1 de 10
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---------- 2.1.1 - Código 28 / área I 03/13200: ----------------------------------------------------------------------- 2.1.2 - Código 511 / área 103/17400: --------------------------------------------------------------------- Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Intervenção Social: --------------------------------------------------------------------------- 3.1- Protocolo Escolas Ubuntu (rede) -------------------------------------------------------------------- Integração do AEGAP na candidatura ao Portugal Inovação Social --------------------------------- 3.2 - A~TIG --------------------------------------------------------------------------------------------------- Pedido de subsídio ------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Quatro ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.1 - Aprovação de deliberações em minuta: ------------------------------------------------------------- Período antes da ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------- Aprovação da ata: ------------------------------------------------------------------------------------------ APFt()"A<;)l() DA ATA: --------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara solicitou a dispensa da leitura da ata número 5
referente à reunião pública ordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 25 de
fevereiro de 2022, uma vez que a mesma tinha sido enviada, digitalmente a todos os membros do
Executivo Municipal, tendo sido aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------- 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 405.220,15€ (Quatrocentos e cinco mil
duzentos e vinte euros e quinze cêntimos); -------------------------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 356.565,12€ (Trezentos e cinquenta e seis mil quinhentos e
sessenta e cinco euros e doze cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 48.655,03€ (Quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta e
cinco euros e três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------- Período de intervenção dos membros do IGxecutivo Municipal: ---------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores "ereadores para
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tratamento de assuntos gerais da autarquia: ------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente deu conhecimento da realização de vários acontecimentos
/ atividades:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 5 de março de 2022 - Realização da 7: São Silvestre Golegã 2021;---------------------------- Dia 9 de março de 2022 - Reunião/jantar no Rotary Club do Entroncamento e ---------Conselho Municipal de Educação com apresentação do projeto PADDinvest;--------------------------------- Dia 10 de março de 2022

Filmagens da RPT com Tiago Góis cuja transmissão será no

próximo dia 5 de abril; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Dia 12 de março de 2022 - Realização do Passeio Equestre 2022;------------------------------------ Dia 14 de março de 2022 a Segurança Social funcionará no Equuspolis;---------------------------- Dia 25 a 27 de março de 2022 - Provas de Obstáculos;------------------------------------------------- Inaugurada a Exposição Saramago integrada nas comemorações do centenário do
nascimento de José Saramago;--------------------------------------------------------------------------------------- Golegã Missão Ucrânia / os bens já se encontram na fronteira da Polónia com a
Ucrânia;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Azinhaga - que esteve com o Senhor Vice-Presidente da Câmara na Azinhaga por causa
intervenção na rede de média tensão;--------------------------------------------------------------------------------- Realização da ExpoÉgua de 20 a 22 de maio de 2022. ------------------------------------------------- A propósito dos refugiados de guerra da Ucrânia, a Senhora Vereadora Maria Manuela
Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga deu conhecimento que estava a ser efetuado um
levantamento, junto de todas as instituições do concelho, para se tentar saber a oferta existente e
criar uma plataforma onde essas ofertas possam ser colocadas. -------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga disse que
tem que se trabalhar no sentido de dar alguma normalidade à vida destas pessoas. --------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento que o Diretor dos Centros de
Alto Rendimento contactou os municípios para saber se entre os refugiados se encontram atletas
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de alta competição e a Câmara disponibilizou dois apartamentos no Hippos condicionados à
existência desses atletas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga referiu
que pode ser mais fácil encontrar emprego face às necessidades que existem na agricultura e na
Paladin, do que encontrar espaços para habitação. ----------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque referiu que
felicitavam a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia pela campanha de solidariedade
"Go Iegã Missão U crâni a" .---------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação à informação dada na Assembleia Municipal pelo Excelentíssimo Presidente
da Câmara acerca da retirada da estátua do Campino, a Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira
Mota Sampaio Caixinha Duque solicitou cópia do email enviado pelo escultor, porque foram
abordados sobre a retirada da estátua e, efetivamente só podem responder o que lhes foi
transmitido na última sessão da Assembleia Municipal, ou seja, que tinha sido a pedido do
escultor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que os
argumentos do escultor valem o que valem, porque em março de 2021, o próprio já tinha a
maquete da estátua parecendo-lhe o argumento da pressão um pouco falacioso. ------------------------------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que existiu um lapso seu em relação ao
pedido de apoio da Casa do Benfica e que o pedido será presente à próxima reunião de Câmara e
que, no Conselho Municipal de Educação esteve presente a Diretora Regional do PADD e foram
apresentadas as despesas elegíveis. Disse também que se vai tentar inserir o máximo de
investimento naquele programa, para modernizar a Escola.------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que vai ser adquirido o programa SIGA que
permite os pagamentos do alunos através de cartão que pode ser carregado, um investimento de
35.000,00€ repartido por três anos.----------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
quando esteve numa reunião na Escola sobre esse projecto, foi notório que em termos de
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secretaria é preciso dar fonnação e que, uma necessidade que foi levantada por si, por ser uma
necessidade dos encarregados de educação foi a dos cartões dos alunos poderem ser carregados
no multibanco, devendo o novo o programa pennitir essa funcionalidade. ------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara referiu que a 7 .. Corrida São Silvestre foi um
sucesso, que na próxima o horário vai ser antecipado uma hora, facilitando aos participantes a
possibilidade de jantar nos restaurantes, agradeceu aos funcionários que realizaram um trabalho
extraordinário, aos voluntários das associações, à Associação Cantar Nosso e ao Rancho
Folclórico da Golegã que participaram com atuações, animando a prova, assim como à
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã e à GNR.------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara infonnou que "O Município da Golegã vai lançar
na 33" edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma nova marca exclusivamente dedicada à
promoção turistica do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------- Inspirada no ex-líbris da Golegã, o Cavalo, a nova marca destaca o G de Golegã,
simbolizando a abrangência das freguesias de Azinhaga, Golegã e Pombalinho. O logótipo conta
com elementos identificativos dos rios que banham a região e dos contornos dos campos e
caminhos agrícolas da lezíria. As cores de referência são o azul do município que se associa ao
castanho-terra dos campos ribatejanos. ------------------------------------------------------------------------------ Será ainda lançada uma platafonna turística online, disponível a partir de dia 16 de
março em www.visitgolega.com. com visualização web e mobile, destinada a promover e
divulgar a oferta turística, cultural e desportiva da autarquia e do setor privado. Aqui é possível
acompanhar todas as novidades da agenda cultural e desportiva, verificar quais são os produtos
turísticos em voga, consultar os melhores alojamentos para pernoitar e desfrutar da riqueza
gastronómica dos restaurantes desta magnífica vila ribatejana. -------------------------------------------------- Durante a BTL o Município dará a conhecer vários produtos turísticos, com destaque
para as Comemorações do Centenário de José Saramago, a Reserva Natural do Paul do
Boquilobo, os Caminhos de Santiago e o Turismo Equestre. Serão também sorteadas ofertas de
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experiências turísticas disponibilizadas pela autarquia e por diversos agentes turísticos locais,
que vão pennitir elevar a Golegã como um destino turístico de excelência." -------------------------

---------- Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças: ------------------------------------------------------------------ 1.1 - Concurso público 01l2022/CCE para aquisição de serviços de desinfeção e
exterminação em áreas urbanas ou rurais - Central de Compras Eletrónicas da CIMLT: ------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.o 3082, datada de 28 de fevereiro de 2022, sobre
a aquisição de serviços de desinfeção e extenninação em áreas urbanas ou rurais - Central de
Compras Eletrónicas da CIMLT. ------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, com fundamento na alínea a) do n.o I do artigo
20.° do CCP, alínea a) do n.o 1 do artigo 252.° do CCP e na alínea dd) do n.o 1 do artigo 33.° da
Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, proceder à abertura de procedimento de concurso público,
com publicação de anúncio no JOUE, com vista à celebração de acordo quadro para a aquisição
de Serviços de Desinfeção e Extenninação em Áreas Urbanas ou Rurais, sendo estabelecidos
como preços unitários máximos os previstos no Anexo I à infonnação n.o 3082 /DAF-Serviço
de Património, datada de 28 de fevereiro de 2022, valores aos quais acresce IVA à taxa legal em
vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------__________ Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, que o Município da Golegã, apresente junto
da Comunidade Intennunicipal da Lezíria do Tejo um pedido de contratação, nos tennos e para
os efeitos previstos na Cláusula 3 .. do Contrato de Mandato Administrativo celebrado entre o
Município e a CIMLT em vinte e sete de maio de dois mil e dezasseis, no sentido de que a
Central de Compras Eletrónicas da CIML T proceda, em sua representação, à tramitação do
concurso público necessário e à celebração do mencionado acordo quadro, bem como que nos
tennos dos n.os 1 a 3 do artigo 44.° e dos artigos 46.° e 47.°, todos do Código do Procedimento
Administrativo (CP A), e do artigo 109.° do CCP, o Município delegue no Conselho
Intennunicipal da CIML T as competências referidas no ponto 4.° da Infonnação nO 3082 da
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Divisão Municipal de Administração e Finanças - Serviço de Património, datada de vinte e oito
de fevereiro de dois mil e vinte e dois, as quais podem ser subdelegadas no Presidente do
Conselho Intermunicipal da CIMLT e no Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMLT as
competências para proceder à outorga do acordo quadro, em nome e em representação do
Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Também deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar as peças de procedimento. -------------- 1.2- Situação económica e financeira do 1.0 semestre de 2021 - tomada de
conhecimento: -------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n.03324, datada de 7 de março de 2022, sobre a
situação económica e financeira do Município da Golegã no 1.° semestre de 2021.--------------------------- A Câmara tomou conhecimento da situação económica e financeira do Município da
Golegã no 1.° semestre de 2021 e deliberou, por unanimidade, remeter o documento ao conhecimento da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ I'onto I>ois ---------------------------------------------------------------------------------------------------- I>ivisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ------------------------------------------------------------ 2.1 - I'edido de pagamento de dívida de água em prestações: ------------------------------------- 2.1.1- Código 28 / área 103/13200: -------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n.O 2053, datada de 4 de março de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 28, área 103/13200. ----------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 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 28, área 103/13200, em seis prestações mensais e sucessivas, sendo as
cinco primeiras no valor de 131,44€ cada e a sexta no valor de 131,45€, acrescidas do valor de
juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de março 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.------------------------------------------------------- 2.1.2 - Código 511 / área 103/17400: -----------------------------------------------------------Página 7 de 10
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---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 2054, datada de 4 de março de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 511, área 103/17400. --------------------- 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 511, área 103/17400, em seis prestações mensais e sucessivas, sendo
as cinco primeiras no valor de 188,03€ cada e a sexta no valor de 188,02€, acrescidas do valor de
juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de março 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.------------------------------------------------------- 1'0lltO llrês ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Illtervellção Social: --------------------------------------------------------------------------- 3.1 -I'rotocolo Escolas Ubulltu (rede) ------------------------------------------------------------------ Illtegração do AEGAI' Ila calldidatura ao I'ortugal Illovação Social: ------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n.O 1740, datada de 22 de fevereiro de 2022, sobre
o protocolo de colaboração no âmbito do projeto Academia de Líderes Ubuntu Escolas - PIS
Alentejo a celebrar entre o Município da Golegã e o Instituto Padre António Vieira. ------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração no âmbito
do projeto Academia de Líderes Ubuntu Escolas - PIS Alentejo a celebrar entre o Município da
Golegã e o Instituto Padre António Vieira. ------------------------------------------------------------------------- 3.2 - A~llE --------------------------------------------------------------------------------------------------- I' edid o de su bsídio: --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 1196, datada de 7 de fevereiro de 2022, sobre o
pedido da A~llE para atribuição de subsídio. ----------------------------------------------------------------------

~este

momento, o Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso, nos

termos da alínea b) do n.ol do art.O 69 do Código do Procedimento Administrativo, ausentou-se
da reunião, por ser Vice-Presidente da A~llE, tendo regressado após a votação. --------------------
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---------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque referiu que a
ANTE é das poucas ou a única associação do concelho que não recebe subsídio mensal, tendo
sido sempre autossuficiente e que, durante a pandemia, os quatro funcionários efetivos tiveram
que receber os seus vencimentos, além do encargo com os equinos. Disse também que a ANTE
tem uma situação única no país a de possibilitar aulas de equitação aos alunos das AECS. ----------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que estavam sensíveis à situação de todas as
associações e também à da ANTE que é uma associação nacional e que, obviamente atravessou
uma situação complicada vivendo do turismo, mas que as associações têm que adequar a sua
gestão à realidade, sendo o mais preocupante os funcionários, frisando que as associações têm
que adequar a sua conduta, aos tempos em que vivemos. --------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, aprovar e conceder à
ANTE um subsídio no valor de 3.000,00 euros, em tranches de 1.000,00€ nos meses de março,
abril e maio de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.1 - 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 1.1, 1.2, 2.1.1 2.12, 3.1 e 3.2. --------------------------------------------------------------------------------- Encerramento da reunião: -----------------------------------------------------------------------

---------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Exce1entíssimo Presidente da Câmara
encerrada a reunião, quando eram onze horas e 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
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A Secretária da Reunião

(Isabel Gameiro)
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