ML;NIciIEo DA GoILCÃ
CÃNIARA MUNIcIIAL

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019
Início: 18h 20m Termo: 19h 30m
-

Sala Margarida Relvas

PRESENÇAS:
Presidente da Câmara, Dr. José Tavares Veiga Silva Maltez
Vice-Presidente, António Francisco Oliveira Pires Cardoso
Vereador, Dr. Luís Filipe Santana Júlio

—

—

—

Vereador, Eng.° António Carlos Poço Godinho
Vereador, Pedro Álvaro Ribeiro Terré Roddgues

—

AUSÊNCIAS:
Não se verificaram ausências

FUNCIONÁRIOS PRESENTES:

Chefe de Gabinete, Dr.” Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque
Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.° Acácio Galrinho Nunes
Chefe da Divisão de Administração e Finanças, DrY Ana Catarina Ferreira Cdstino
Assistente Técnica, Isabel Maria da Conceição Centeio Gameiro que secretariou

APROVAÇÃO:

Nos termos do n.° 3 do art° 57° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, no final da reunião,
foi deliberado por unanimidade, para que produzam efeitos imediatos, aprovar em minuta as
seguintes deliberações, referentes aos pontos da ordem de trabalhos:
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-

Revogação de deliberação de Câmara tornada na reunião ordinária realizada no dia
2/11/2017:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, revogar a
deliberação de Câmara tomada na reunião ordinária realizada no dia 2 de novembro de
2017, na qual isentou, por unanimidade, a ANTE do pagamento das taxas municipais
referentes à cedência de equipamento para a realização de Ação de Formação de
Etiologia, no passado dia 20 de outubro de 2017, uma vez que, nos termos do disposto no
n.° 4 do artigo 310, conjugado com o disposto na alínea a) do artigo 69° ambos do Código
do Procedimento Administrativo, o Excelentíssimo Presidente e o Senhor Vice-Presidente
não poderiam estar presentes no momento da discussão, nem da votação porque se
consideram impedidos, por exercerem os cargos de Presidente e de Vice-Presidente da
Direção da ANTE, respetivamente.
Mais deliberou, a Câmara, por unanimidade dos membros presentes, com efeito retroativo
a 2 de novembro de 2017, isentar a ANTE do pagamento das taxas municipais referentes à
cedência de equipamento para a realização de Ação de Formação de Etiologia, no dia 20
de outubro de 2017.
Seguimento: GAP

2

-

Revogação de deliberação de Câmara tomada na reunião ordinária realizada no dia
2/11/20 17:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, revogar a
deliberação de Câmara tomada na reunião ordinária realizada no dia 2 de novembro de
2017, na qual isentou, por unanimidade, a Associação Feira Nacional do Cavalo do
pagamento das taxas municipais referentes à licença especial de ruído para a realização da
Feira Nacional do Cavalo 2017, uma vez que, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo
31° conjugado, com o disposto na alínea a) do artigo 69° ambos do Código do
Procedimento Administrativo, o Excelentíssimo Presidente não poderia estar presente no
momento da discussão, nem da votação porque se considera impedido, por exercer o cargo
de Presidente da Associação Feira Nacional do Cavalo.
Mais deliberou, a Câmara, por unanimidade dos membros presentes, com efeito retroativo
a 2 de novembro de 2017, isentar a Associação Feira Nacional do Cavalo do pagamento
das taxas municipais referentes à licença especial de ruído para a realização da Feira
Nacional do Cavalo 2017.
Seguimento: GAP
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3

-

Revogação de deliberação de Câmara tomada na reunião pública ordinária realizada
no dia 17/5/20 18:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, revogar as
deliberações de Câmara tomadas, por unanimidade, na reunião pública ordinária realizada
no dia 17 de maio de 2018, nas quais, nos termos e com os fundamentos da informação
em apreço, cedeu gratuitamente à Confraria do Divino Espírito Santo da Azinhaga o
transporte solicitado para a deslocação do Grupo de Cavaquinhos de Almeirim à
Azinhaga, ofereceu a sopa para os festejos da entrega da coroa ao próximo juiz da Festa
do Bodo, isentou a Confraria do Divino Espírito Santo do pagamento das taxas
municipais, referentes à licença especial de ruído para a realização de Concerto Musical,
nos dias 19 e 20 de maio de 2018 e isentou a Confraria do Divino Espírito Santo do
pagamento das taxas municipais, referentes à licença de instalação e funcionamento de
recinto improvisado para a realização de Concerto Musical, nos dias 19 e 20 de maio de
2018.”, uma vez que, nos termos do disposto no n.” 4 do artigo 3l,° conjugado com o
disposto na alínea a) do artigo 69” ambos do Código do Procedimento Administrativo, o
Senhor Vice-Presidente não poderia estar presente no momento da discussão, nem da
votação porque se considera impedido por exercer o cargo de Secretário da Direção da
Confraria do Divino Espírito Santo da Azinhaga.
Mais deliberou, a Câmara, por unanimidade dos membros presentes, com efeito retroativo
a 17 de maio de 2018, nos termos e com os fundamentos da informação em apreço, ceder
gratuitamente à Confraria do Divino Espírito Santo da Azinhaga o transporte solicitado
para a deslocação do Grupo de Cavaquinhos de Almeirim à Azinhaga, bem como
oferecer-lhe sopa para os festejos da entrega da coroa ao próximo juiz da Festa do Bodo,
isentar a Confraria do Divino Espírito Santo do pagamento das taxas municipais,
referentes à licença especial de ruído para a realização de Concerto Musical, nos dias 19 e
20 de maio de 2018 e isentar a Confraria do Divino Espírito Santo do pagamento das taxas
municipais, referentes à licença de instalação e funcionamento de recinto improvisado
para a realização de Concerto Musical, nos dias 19 e 20 de maio de 2018.
Seguimento: GAP

4

-

Revogação de deliberação de Câmara tomada na reunião ordinária realizada no dia
30/5/20 18:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, revogar a
deliberação de Câmara tomada na reunião ordinária realizada no dia 30 de maio de 2018,
na qual isentou, por unanimidade, a Associação Feira Nacional do Cavalo do pagamento
das taxas municipais referentes à licença de recinto improvisado para a realização da
ExpoEgua 2018, bem como do pagamento das taxas municipais referentes à licença
especial de ruído para a realização da ExpoEgua 2018. uma vez que. nos termos do
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disposto no n.° 4 do artigo 31°. conjugado com o disposto na alínea a) do artigo 69” ambos
do Código do Procedimento Administrativo, o Excelentíssimo Presidente não poderia
estar presente no momento da discussão, nem da votação porque se considera impedido,
por exercer o cargo de Presidente da Associação Feira Nacional do Cavalo,
Mais deliberou, a Câmara, por unanimidade dos membros presentes, com efeito retroativo
a 30 de maio de 2018, isentar a Associação Feira Nacional do Cavalo do pagamento das
taxas municipais referentes à licença de recinto improvisado para a realização da
ExpoEgua 2018, bem como isentar a Associação Feira Nacional do Cavalo do pagamento
das taxas municipais referentes à licença especial de ruido para a realização da ExpoEgua
2018.
Seguimento: GAP
5

-

Revogação de deliberação dc Câmara tomada na reunião ordinária realizada no dia
3 1/10/2018:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, revogar a
deliberação de Câmara tomada na reunião ordinária realizada no dia 31 de outubro de
2018, na qual. por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da informação em
apreço, aprovou o Contrato Programa a celebrar entre o Município da Golegã e a
Associação Feira Nacional do Cavalo Feira de São Martinho, uma vez que, nos termos
do disposto no n.° 4 do artigo 31°, conjugado com o disposto na alínea a) do artigo 69°
ambos do Código do Procedimento Administrativo, o Excelentíssimo Presidente não
poderia estar presente no momento da discussão, nem da votação porque se considera
impedido, por exercer o cargo de Presidente da Associação Feira Nacional do Cavalo.
Mais deliberou, a Câmara, por unanimidade dos membros presentes, com efeito retroativo
a 31 de outubro de 2018, nos termos e com os fundamentos da informação em apreço,
aprovar o Contrato Programa a celebrar entre o Município da Golegã e a Associação Feira
Nacional do Cavalo Feira de São Martinho.
-

-

Seguimento: GAP
6

-

Revogação de deliberação de Câmara tomada na reunião pública ordinária realizada
no dia 21/2/2019:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, revogar a
deliberação de Câmara tomada na reunião pública ordinária realizada no dia 21 de
fevereiro de 2019, na qual deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo de
colaboração celebrado entre a Ecuextre, Feira do Cavalo e do Touro de Badajoz e a Feira
Nacional do Cavalo da Golegã.”, uma vez que, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo
31° conjugado com o disposto na alínea a) do artigo 69” ambos do Código do
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Procedimento Administrativo, o Excelentíssimo Presidente não poderia estar presente no
momento da discussão, nem da votação porque se considera impedido, por exercer o cargo
de Presidente da Associação Feira Nacional do Cavalo.
Mais deliberou, a Câmara, por unanimidade dos membros presentes, com efeito retroativo
a 21 de fevereiro de 2019, ratificar o Protocolo de colaboração celebrado entre a Ecuextre,
Feira do Cavalo e do Touro de Badajoz e a Feira Nacional do Cavalo da Golegã.
Seguimento: GAP
7

-

Revogação de deliberações de Câmara tomadas na reunião ordinária realizada no
dia 29/5/2019:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, revogar a
deliberação de Câmara tomada na reunião ordinária realizada no dia 29 de maio de 2019,
na qual, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos das informações em apreço e
considerando o interesse para o Município da atividades em causa, isentar a Associação
Feira Nacional do Cavalo do pagamento das respetivas taxas municipais, uma vez que,
nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 310, conjugado com o disposto na alínea a) do
artigo 69° ambos do Código do Procedimento Administrativo, o Excelentíssimo
Presidente não poderia estar presente no momento da discussão, nem da votação porque se
considera impedido, por exercer o cargo de Presidente da Associação Feira Nacional do
Cavalo.
Mais deliberou, a Câmara, por unanimidade dos membros presentes, com efeito retroativo
a 29 de maio de 2019, nos termos e com os fundamentos das informações em apreço e
considerando o interesse para o Município da atividade em causa, isentar a Associação
Feira Nacional do Cavalo do pagamento das respetivas taxas municipais.
Seguimento: GAP

8

-

Revogação de deliberações de Câmara tomadas na reunião ordinária realizada no
dia 13 de junho de 2019:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, revogar a as
deliberações de Câmara tomadas na reunião ordinária realizada no dia 13 de junho de
2019, nas quais deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo
Excelentíssimo Presidente, em 5 de junho de 2019, a conceder à Confraria do Divino
Espírito Santo da Azinhaga um subsídio no valor de 10000,00€, para apoiar a realização
da Festa do Rodo, considerando a pertinência e o interesse para o Município da atividade
em causa, e atribuir à Confraria do Divino Espírito Santo da Azinhaga mais um apoio no
valor de 3000,00€, e nos termos e com os fundamentos da informação em apreço e,
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considerando a pertinência e o interesse para o Município da atividade em causa, isentar a
Confraria do Divino Espírito Santo da Azinhaga do pagamento da taxa municipal de
licença de ruído, uma vez que, nos termos do disposto no n.”4 do artigo 31.0, conjugado
com o disposto na alínea a) do artigo 69.° ambos do Código do Procedimento
Administrativo, o Senhor Vice-Presidente não poderia estar presente no momento da
discussão, nem da votação porque se considera impedido, por exercer o cargo de
Secretário da Direção da Confraria do Divino Espírito Santo da Azinhaga.
Mais deliberou, a Câmara, por unanimidade dos membros presentes, com efeito retroativo
a 13 de junho de 2019, ratificar o despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente, em 5
de junho de 2019, a conceder à Confraria do Divino Espírito Santo da Azinhaga um
subsidio no valor de 10000,00€, para apoiar a realização da Festa do Bodo, considerando a
pertinência e o interesse para o Município da atividade em causa, atribuir à Confraria do
Divino Espírito Santo da Azinhaga mais um apoio no valor de 3000,00€, bem como nos
termos e com os fundamentos da informação em apreço e, considerando a pertinência e o
interesse para o Município da atividade em causa, isentar a Confraria do Divino Espírito
Santo da Azinhaga do pagamento da taxa municipal de licença de ruído.
Seguimento: GAP
9

4.” Alteração às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2019:

-

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento da 4.” Alteração às Grandes Opções do
Plano e Orçamento para o ano de 2019.
Seguimento: Contabilidade
LO-

5.” Alteração às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2019:
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento da 5.” Alteração às Grandes Opções do
Plano e Orçamento para o ano de 2019.
Seguimento: Contabilidade

11-

6.” Alteração às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2019:
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento da 6.” Alteração às Grandes Opções do
Plano e Orçamento para o ano de 2019.
Seguimento: Contabilidade
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12-

Plano Municipal para a Igualdade:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Municipal para a
Igualdade, bem como nomear corno representante da Câmara Municipal da Golegã, nos
termos do Protocolo outorgado com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de género, a
técnica superior, Dr. Ana Cláudia Oliveira Mota.
Seguimento: DIS

13-

Estatuto Conselheiros/Conselheiras Locais Igualdade nomeação:
-

Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear a Chefe de Divisão de
Intervenção Social, Dr.” Elsa Catarina Petinga Lourenço como Conselheira Local para a
Igualdade de Género.
Seguimento: DIS
14-

Empreitada de obras públicas” Reabilitação dos diques do Concclho da Golegâ
Dique da Labruja, Dique S. João, Dique d’El Rei, Dique da Malã e Dique dos Vinte”
Pedido de alteração do prazo de execução da empreitada dc obras públicas:
—

Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos
da informação em apreço, aprovar o plano de trabalhos apresentado pela Ecodemo
Demolições, Ecologia e Construções, SA, com uma redução de cerca quatro meses do
prazo previsto para a conclusão da empreitada de obras públicas
Reabilitação dos
Diques do Concelho da Golegã Dique da Labruja, Dique S. João, Dique d’El Rei, Dique
da Malã e Dique dos Vinte”.

—

“

-

Seguimento: Chefe DOUA
15-

Protocolo de colaboração “Planos e Projetos Inovadores no Domínio da Inclusão
Social e do Emprego”
Prioridade de Investimento 9.1 do Eixo 6 do Programa Operacional da Região
Alentejo Aviso Convite para a apresentação de candidaturas n.° ALT2O-30-201942:
-

-

Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo de colaboração
“Planos e Projetos Inovadores no Domínio da Inclusão Social e do Emprego”- Prioridade
de Investimento 9.1 do Eixo 6 do Programa Operacional da Região Alentejo Aviso
-
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Convite para a apresentação de candidaturas n.° ALT2O-30-2019-42 celebrado entre a
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e o Município da Golegã.
Seguimento: DIS
16-

Pedido de alteração a protocolo de cedência:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos
da informação técnica em apreço, não aceitar o pedido de alteração do protocolo de
cedência de utilização de espaço público, junto ao Equuspolis.
Seguimento: DOUA e oficio

17-

Pedido de incentivo à natalidade
Processo NAT 25/20 19:
Deliberação: 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 NAT 25/2019, datada de 20 de novembro de 2019, e atribuir o subsídio de
600,00€, logo após o nascimento.
Seguimento: DIS

18-

Pedido de pagamento de água em prestações
Código 34159, área 301/12650:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no n.° 4 do
artigo 45° do Regulamento de Abastecimento de Agua do Concelho da Golegã, autorizar o
pagamento da dívida referente ao código 31459, área 301/12650, em seis prestações
mensais e sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 30,00€ cada e a sexta no valor
de 237,43€, acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser
liquidada até ao dia 13 de dezembro de 2019, 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.
Seguimento: Abastecimento de água e oficio

19-

Pedido de apoio para transporte escolar:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos
da infonTiação cm aprcço, no âmbito dos transportes escolares, aprovar a atribuição à
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aluna II .° ano do Curso de Instrumentista de Sopro Trompa., um subsídio mensal no valor de
100,00 euros.
-

Seguimento: DIS, Contabilidade e oficio à requerente

20-

Rancho Folclórico da Golegã
Pedido de apoio transporte de deslocação dia 23 e 24 de novembro de 2019 a
Albergaria-a-Velha:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos
da informação em apreço e considerando a pertinência e o interesse para o Município da
atividade em causa, isentar o Rancho Folclórico da Golegã do pagamento da taxa
municipal referente à deslocação a Albergada-a-Velha, nos dias 23 e 24 de novembro
último.
-

Seguimento: DIS e oficio ao requerente
21-

Clube Desportivo em Movimento
Estágio e formação desportiva- de 6 a 8 d dezembro dc 2019:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos
da informação em apreço e considerando a pertinência e o interesse para o Município da
atividade em causa, ceder ao Clube Desportivo em Movimento as dormidas solicitadas de
6 a 8 de dezembro no SportHotel, a utilização do palamenta e do data show, bem como
isentar a referida associação do pagamento das respetivas taxas municipais.
Seguimento: DIS e oficio ao requerente

22-

Legenda Genuína Benfica Escola de Futebol da Golegã
Plano de Atividades para o ano 2020:
-

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento do Plano de Atividades da Legenda
Genuina - Benfica Escola de Futebol da Golegã e deliberou, por unanimidade, que para
garantia flitura do subsidio mensal devem atrair, sensibilizar e cativar os jovens do
Concelho da Golegã.
Seguimento: DIS e oficio
23-

Doação de livros à Biblioteca José Saramago:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
Seguimento: DIS e oficio

Minuta da ata da

re’,nio

púhIira ordinária da rmara Municipal reali7ada no dia 7R’l I’701Q

-

Poina 9 de lfl

NI tjsic Í PIO

DA

GolE (jÁ

CÂMARA M LNI( PAI.

24-

Doação de livros à Biblioteca José Saramago:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e auradecer a oferta.
Seguimento: DIS e oficio

25-

Doação de livros à Biblioteca à Biblioteca Municipal:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
Seguimento: DIS e oficio

26-

Doação de livros à Biblioteca José Saramago:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
Seguimento: DIS e oficio

27-

Oferta de máquina de escrever ao Museu Municipal da Máquina de Escrever:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
Seguimento: DIS e

(Pres(ente da
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