MUNICÍPIO DÁ Goi LUA
CÂNIÁRÁ MLJNICII’AI.

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE JUNIIO DE

2020

Início: 11h 30m Termo: 12h 30m
-

SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO

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 Rodrigues

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 Intervenção Social, Dr.” Elsa Catarina Petinga Lourenço
Chefe da Divisão de Administração e Finanças, Dr? Ana Catarina Ferreira Cristino
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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Termo de adesão ao Protocolo para a renovação do cartão do cidadão nos espaços do
cidadão:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, não aderir
ao Protocoio para a renovação do cartão do cidadão nos espaços do cidadão celebrado
entre a Agência para a Modernização Administrativa, IP (AMA), o Instituto dos Registos
e do Notariado, IP (IRN) e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP
(IGFEP).
Seguimento: Chefe da DAF

2

-

Proposta de isenção de pagamento das licenças de publicidade e de ocupação do
espaço público durante o ano de 2020:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, nos termos e
com os fundamentos da informação em apreço e atendendo à situação epidemiológica
provocada pelo Covid -19, aprovar a isenção do pagamento das licenças de publicidade e
de ocupação do espaço público, até 31 de dezembro 2020, para os estabelecimentos
comercias de restauração e bebidas permanentes no concelho, com efeito retroativo ao dia
Ide junho de 2020.
Seguimento: Chefe da DOUA

3

-

Acordo de colaboração entre o Município da Colegã e a Associação Protetora dos
Animais “Bons Amigos”:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, aprovar
Acordo de colaboração a celebrar entre o Município da Golegã e a Associação Protetora
dos Animais “Bons Amigos”.
Seguimento: Património e oficio à APABA

4

-

Despacho n.° 6134-A12020, de 5 de junho

—

Piscinas ao ar livre:

Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos
da informação em apreço, aprovar a abertura das piscinas municipais da Azinhaga e da
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MUNICÍPIO DA GOLLGÀ
CÂMARA MUNICIPAL

Golegã no dia 7 de julho de 2020, funcionando das 10.00 horas às 12.00 horas para
receber as crianças do OTL da Azinhaga e das Férias Cri(Ativas) da Golegã,
respetivamente, bem como que ambos os equipamentos encerrem entre as 12.00 horas e as
13.00 horas para se proceder à sua desinfeção, reabrindo das É 3.00 horas às 19.00 horas.
Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, estabelecer a lotação de 130 pessoas nas
piscinas ao ar livre da Azinhaga e de 88 pessoas nas piscinas ao ar livre da Golegã.
Deliberou, ainda, a Câmara por unanimidade, face à Resolução do Conselho de Ministros
de 25 de junho que deu continuidade ao Processo de desconfinamento. iniciado a 30 de
abril, declarando a situação de alerta com efeitos a partir do dia 1 de julho, face à situação
excecional que se vive e à evolução de casos registados de contágio de COVID-19 nos
concelhos limítrofes ao da Golegã, restringir a utilização das Piscinas Municipais ao Ar
Livre a Munícipes do Concelho, de modo a minorar o risco de contágio e propagação da
doença.
Seguimento: Chefe da DIS
5

-

Pedido de concessão de terreno para sepultura perpétua e de pagamento em
prestações:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o pagamento referente à
concessão a título perpétuo do coval n° 57 do leirão H do Cemitério da Golegã, em dez
prestações mensais e sucessivas, no valor de 85,93 cada, devendo a primeira prestação
ser liquidada até ao dia 31 de julho de 2020 e a última até ao dia 30 de abril de 2021.
Seguimento: Património e oficio à requerente

6

-

Pedido de vistoria final
imóvel inserido na ARU 06 Golegã:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da informação em
apreço, aprovar o nível de reabilitação de Excelente (5), atribuído ao imóvel sito na Rua
Luís de Camões, 27, na Golegã, inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia da Golegã
com o artigo matricial n.° 711 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Golegã
sob o n.° 3214/20051114, inserido na área da ARU 06 Golegã.
Seguimento: Chefe da DOUA
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Pedido de pagamento de água em prestações:
7.1-

Código 984341 / área 201/ número 24500:

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 divida referente ao código 984341, área 201. número 24500, em seis
prestações mensais e sucessivas, no valor de 84,41€ cada, acrescidas do valor de juros de
mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de julho de 2020, 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 ao requerente
7.2-

Código 1673 / área 105 / número 15300:

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 1673, área 105, número 15300, em seis
prestações mensais e sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 10,00€ cada e a
sexta no valor de 262,77€, acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira
prestação ser liquidada até ao dia 31 de julho de 2020, 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 ao requerente
8

-

Escola Profissional do Vale do Tejo
Pedido de colaboração para estágio em contexto de trabalho:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido da Escola
Profissional do Vale do Tejo para a realização do estágio em contexto de trabalho de um
aluno l2.° ano do curso de Multimédia, por ser residente no Concelho da Golegã.
Seguimento: Chefe da DIS e oficio ao requerente

9

-

Candidatura ao Incentivo à Natalidade:
9.1-

Processo NAT8/2020:

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 NAT8/2020 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.
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Seguimento: Chefe da DIS
9.2

-

Processo NAT9/2020:

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 NAT9/2020 e atribuir o subsídio de 600,00€’, logo após o nascimento.
Seguimento: Chefe da DIS
10-

Candidatura ao apoio ao arrendamento habitacional
Processo ARR3/2020:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o art.° 14 do Capítulo
111 do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio Económicos, e nos termos
da informação em apreço, atribuir ao requerente do Processo ARR3/2020 uma
comparticipação mensal de 50,00€, para apoio financeiro para a renda mensal da sua
habitação.
-

Seguimento: Chefe da DIS
11-

Junta de Freguesia da Azinhaga
“100 oliveiras por Saramago”:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à parte da Rua 25 de Abril
na Azinhaga, entre o cruzamento com a Rua 1 de Maio e a Rua do Curral até à Praça da
Lavoura o topónimo de Rua Viclor Manuel da Guia.
.°

Seguimento: DOUA e oficio à Junta de Freguesia da Azinhaga
12

-

Biblioteca José Saramago:
12.1-

Doação de livros:

Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
Seguimento: Chefe da DIS e oficio
12.2-

Doação de CD’s:
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Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
Seguimento: Chefe da DIS e oficio

12.3-

Doação de filmes:

Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.
Seguimento: Chefe da DIS e oficio

•a, Dr. José Veiga

(Assistente Técnica Isabel Gameiro)
-
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