MUNICfPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNI C IPAL

============================ ATA N. °12/2021 ===========================
------ REUNIÃO ORDINÁRiA DA CÂMARA M UNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA

12 DE MAIO

DE

. 2 021: ------------------------------------------------------------------------------------------------,

---------- Aos doze dias do mês de maio 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, António Francisco Oliveira Pires Cardoso que presidiu, do Senhor Vereador Dr. Luís
Filip,e Santana Júlio, do Senhor Vereador Eng." António Carlos Poço Godinho e do Senhor
Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues. 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. a Ana Catarina Ferreira Cristino a fim de prestarem
quaisquer esclarecimentos. Secretariou a reunião a Assistente Técnica, Senhora D. Isabel Maria
da Conceição Centeio Gameiro.--------------------------------------------------------------------------------------- INÍCI(): ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram dezoito horas e trinta minutos, verificando-se a existência de quórum o
Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou aberta a reunião: --------------------------------------------------- PERÍ()D() ANTES DA ()RDEM D() DIA: ----------------------------------------------------------- INTERVENÇÕES D()S MEMBR()S D() EXECUTIV(): ----------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores para
tratamento de assuntos gerais da autarquia:-------------------------------------------------------------------------- Justificação da ausência do Senhor Excelentíssimo Presidente da Câmara: ------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara justificou a ausência do Excelentíssimo
Presidente que não pode comparecer por motivos imprevistos.-----------------------------------------__________ Requalificação do Largo da Praça na Azinhaga: __________________________________________ _
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---------- O Senhor Vereador Df. Luís Filipe Santana Júlio perguntou em que ponto se encontrava
a requalificação do Largo da Praça na Azinhaga, tendo o Senhor Vice-Presidente respondido que
se iria realizar uma obra menos extensa do que a inicialmente prevista.----------------------------------------- O Senhor Vereador Df. Luís Filipe Santana Júlio questionou se seria contraído algum
empréstimo bancário, tendo o Senhor Vice-Presidente respondido que isso não aconteceria. -------------- O Senhor Vereador Df. Luís Filipe Santana Júlio quis saber se a intervenção maior se
realizaria, tendo o Senhor Vereador Eng.o António Carlos Poço Godinho disse que a parte da
obra que será agora realizada não será trabalho desperdiçado.---------------------------------------------------- AI'Ft()VA~~() I>A A1rA: --------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião
ordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 29 de abril de 2021 , uma vez que a
mesma tinha sido enviada, digitalmente a todos os membros do Executivo Municipal, tendo esta
sido aprovada, por unanimidade e, ao abrigo do n.o 3 do art.o 34 do Código do Procedimento
Administrativo publicado através do Decreto-Lei n.04/20l5, de 7 de janeiro, sem a participação
do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues por não ter estado presente na
reuniilO a que a ata se refere. ------------------------------------------------------------------------------------------ I>ISI'()NIBILII>AI>E I>E 1rES()UFtAFtIA: ----------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 62.785,34€ (Sessenta e dois mil setecentos e
oitenta e cinco euros e trinta e quatro cêntimos); ------------------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 53.738,41€ (Cinquenta e três mil setecentos e trinta e oito
euros e quarenta e um cêntimos) -------------------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 9.046,93€ (Nove mil e quarenta e seis euros e noventa e
três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ()FtI>E~ I>() I>IA: ------------------------------------------------------------------------------------------ 1-l'rocedimento por concurso público ---------------------------------------------------------------- Empreitada de obras públicas de " Ftemodelação do Cineteatro Gil Vicente" -----Página 2 de 6
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---------- Aprovação da minuta da adenda ao contrato n.o 8/2021: --------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5044, datada de 7 de maio de 2021 , sobre
minuta da adenda ao contrato n. ° 8/2021 , referente à empreitada de obras públicas de
"Remodelação do Cineteatro Gil Vicente". ------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da informação
em apreço, aprovar a minuta de adenda ao contrato n.08/202l , referente à empreitada de obras
públicas de " Remodelação do Cineteatro Gil Vicente" a celebrar entre a Câmara Municipal da
Golegã e a empresa Canas Engenharia e Construção, S.A .. ------------------------------------------------------- 2 - Protocolo de cooperação a celebrar entre a Administração Regional de Saúde

de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. e o Município da Golegã: ---------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara o protocolo de cooperação a celebrar entre a Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, LP. e o Município da Golegã.----------------------------------- O Senhor Vereador Dr. Luís Filipe Santana Júlio perguntou se a realização dos testes
implicava a contratação de enfenneiros, tendo a Chefe de Gabinete, Senhora Dr." Ana Isabel
Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque respondido que não havia essa necessidade, porque a
empresa da medicina no trabalho pode assegurar esse serviço.--------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de cooperação a celebrar
entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, LP. e o Município da
Golegã para a realização de testes de rápidos de antigénio. ------------------------------------------------------- 3 - Regime Jurídico da Estruturação Fundiária ----------------------------------------------------- Pedido de parecer favorável ao emparcelamento simples: --------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 4961, datada de 6 de maio de 2021 , sobre o
pedido de emparcelamento simples.----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamento s da
infonnação em apreço, aprovar, nos tennos da Lei n.o 111/2015, de 27 de agosto, o pedido de
emparcelamento simples referente ao prédio inscrito na matriz predial rústica da Freguesia da
Golegã com o artigo 33 da Secção X e descrito na Conservatória do Registo Predial da Golegã
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sob o número 2451/1990525 para emparcelar com o prédio inscrito na matriz predial rústica da
Freguesia da Golegã com o artigo 32 da Secção X descrito na Conservatória do Registo Predial
da Golegã sob o número 1929/19940830.---------------------------------------------------------------------------- 4 - Pedido de pagamento de água em prestações: ---------------------------------------------------- 4.1 - Código 2599 / área 103/ número 22050: ------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 2945, datada de 6 de maio de 2021 , sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 2599, área 103, número 22050.---------- 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 2599, área 103, número 22050, em quatro prestações mensais e
sucessivas, sendo as três primeiras no valor de 14,23€ cada e a quarta no valor de 14,24€,
acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de
maio 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.-------------------------------- 4.2 - Código 984426 / área 103 / número 14450: ---------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 5012, datada de 6 de maio de 2021 , sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984426, área 103, número
14450.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 984426, área 103, número 14450, em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 20,00€ cada e a sexta no valor de 217,75€,
acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de
maio 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.------------------------------- 4.3 - Código 983738 / área 103/ número 14450: --------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 5014, datada de 6 de maio de 2021, sobre o
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pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 983738, área 103, número
1445 O. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 983738, área 103, número 14450, em seis prestações mensais e
sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 10,00€ cada e a sexta no valor de 194,08€,
acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de
maio 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 - I~A1r~I_ -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- Pedido de isenção das taxas municipais da entrada do guia: ------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação sobre o pedido de isenção das taxas municipais
referentes à entrada do guia do INATEL que acompanha os grupos de visitantes. ---------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, isentar o INA TEL do pagamento das taxas municipais referentes à
entrada do guia que acompanha os grupos de visitantes. ---------------------------------------------------------- 6 - Associação Portuguesa de Atrelagem -------------------------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais: -------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 4923, datada de 6 de maio de 2021 , sobre o
pedido de isenção das taxas municipais referentes à cedência da utilização das instalações do
Centro de Alto Rendimento da Golegã. ----------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da informação
em apreço, isentar a Associação Portuguesa de Atrelagem do pagamento das taxas municipais
referentes à cedência da utilização das instalações do Centro de Alto Rendimento da Golegã e de
dez boxes, de 21 a 23 de maio e de 3 a 6 de junho de 2021.-------------------------------------------------------7 - Doações à Biblioteca José Saramago ---------------------------------------------------------------- Doação de livros: ----------------------------------------------------------------------------------Página 5 de 6
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---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 4484, datada de 27 de ablil de 2021 , sobre a
doação de livros à Biblioteca José Saramago.----------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.---------------------------------- 8 - 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 1,2, 3, 4, 4.1,4.2,5 , 6 e 7.----------------------------------------------------------------------------

---------- ICNC:ICFtIti\IVlICN1r(): -------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram dezanove horas, 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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