MUNIcíPIO DA GOL EGÃ
CÃMARA MUNICIPAL

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 5 DE NOVEMBRO DE 2021
Início: 10h 20m - Termo: llh 05m
Salão Nobre dos Paços do Concelho

PRESENÇAS:

----- Presidente da Câmara, António Carlos da Costa Camilo ----------------------------------------------- Vereadora, Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque -------------------------------------- Vice-Presidente, Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa ------------------------------------------------------ Vereador, António Francisco Oliveira Pires Cardoso --------------------------------------------------- Vereadora, Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga ------------------------------

AUSÊNCIAS:

----- Não se verificaram ausências.---------------------------------------------------------------------------

FUNCIONÁRIOS PRESENTES:

----- Coordenador Técnico, Paulo Manuel de Matos Caixinha que secretariou -----------------------

APROVAÇÃO:

----- Nos termos do n.O 3 do art.o 57° da Lei n.o 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: ----------------------------------

Ponto Um:

1.1 -

Ratificação do despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente
Substituição do Edital n° 57/2021 pelo Edital nO 62/2021
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Deliberação: A Câmara deliberou por maioria, com os votos a favor do Excelentíssimo

Presidente da Câmara, António Carlos da Costa Camilo, do Senhor Vice-Presidente,
Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa e da Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros
Nunes de Faria Veiga, e com os votos contra da Senhora Vereadora, Ana Isabel Madeira
Sampaio Mota Caixinha Duque e do Senhor Vereador António Oliveira Pires Cardoso,
ratificar o Despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
Municipal, relativo à substituição do Edital n° 57/2021, pelo Edital n° 62/2021. ----------Seguimento: GAP e DOUA
Ponto Dois:

2.1 -

Relatório de Acompanhamento do Plano Financeiro do Município da Golegã - 3°
Trimestre de 2021
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento do relatório de Acompanhamento do

Plano Financeiro do Município da Golegã relativo ao 3° Trimestre de 2021. ---------------

Seguimento: GAI
2.2 -

Proposta de Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Alteração ao

Regulamento do Conselho Municipal de Segurança, remetendo o mesmo para consulta
pública nos termos do estatuído no número 1 do artigo 101 0, conjugado com a alínea c)
do nO 3 do artigo 100°, todos do Decreto - Lei n° 4/2015, de 7 de janeiro que aprova o
Código do Procedimento Administrativo, pelo período de 30 dias úteis. --------------------

Seguimento: GAI
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Ponto Três:
3.1 - Proposta de autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e pagamentos
em atraso
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos
da informação em apreço, remeter a proposta de autorização prévia no âmbito da Lei dos
compromissos e pagamentos em atraso, ao órgão deliberativo para aprovação. -----------Seguimento: DAF
3.2 -

Comissão de acompanhamento da Central de Compras Eletrónicas da Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos
da Informação em apreço e nos termos da alínea s) do n° 1 do artigo 33° do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo
Autárquico, aprovado pelo n.o 2 do artigo 58.° da Lei n.O 169/99, de 18 de setembro, e no
n° 1 do artigo 11 ° e do artigo 12° do Regulamento Orgânico e de Funcionamento da
Central Eletrónica de Compras da CIMLT na sua atual redação, nomear como
representantes do Município na Comissão de Acompanhamento da Central Eletrónica da
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, o Coordenador Técnico da Câmara
Municipal, Paulo Manuel de Matos Caixinha, sendo substituído nas suas faltas e
impedimentos pela Assistente Técnica, Ângela Marta Gaspar Amaro. ----------------------Seguimento: DAF e Património.

3.3 -

Contratos interadministrativos de delegação de competências da Câmara
Municipal da Golegã nas Juntas de Freguesia
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos
da Informação em apreço, que os contratos interadministrativos de delegação de
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competências entre a Câmara Municipal da Golegã e as Juntas de Freguesia se
mantenham em vigor até à data de entrada em vigor do orçamento municipal para o ano
de 2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, remeter a presente proposta ao órgão
deliberativo para aprovação. ------------------------------------------------------------------------

Seguimento: GAP, DAF e Assembleia Municipal
Ponto Quatro:

4.1 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações
4.1.1- Código 982682 / área 102/25100
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no número
4 do artigo 45° do Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho de Golegã,
autorizar o pagamento da dívida referente ao código 982682, área 102, número 25100,
em duas prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira prestação no valor de 21,50 €
(vinte e um euros e cinquenta cêntimos) e a segunda prestação no valor de 21,40 € (vinte
e um euros e quarenta e nove cêntimos), acrescidas do valor de juros de mora, devendo a
primeira prestação ser liquidada até ao dia trinta de dezembro e segunda prestação até ao
último dia útil do mês subsequente e que, mensalmente também deverá ser efetuado o
pagamento da fatura do respetivo mês. ------------------------------------------------------------

Seguimento: Abastecimento de Água e oficio á requerente
4.1.2 - Código 1769/ área 102/ 12500
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no número
4 do artigo 45° do Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho de Golegã,
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autorizar o pagamento da dívida referente ao código 1769, área 102, número 12500, em
três prestações mensais e sucessivas, sendo as duas primeiras prestações no valor de
40,00 € (quarenta euros) caua e a terceira presta<;ão no valor de 12,74 € (doze euros e
setenta e quatro euros), acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira
prestação ser liquidada até ao dia trinta de dezembro e as restantes até ao último dia útil
dos meses subsequentes e que, mensalmente também deverá ser efetuado o pagamento
da fatura do respetivo mês. --------------------------------------------------------------------------

Seguimento: Abastecimento de Água e oficio á requerente
4.1.3 - Código 2035 / área 102 / 6558
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no número
4 do artigo 45° do Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho de Golegã,
autorizar o pagamento da dívida referente ao código 2035, área 102, número 6558, em
seis prestações mensais e sucessivas, sendo as cinco primeiras prestações no valor de
20,00 € (vinte euros) cada e a sexta prestação no valor de 112,27 € (cento e doze euros e
vinte e sete cêntimos), acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira
prestação ser liquidada até ao dia trinta de dezembro e as restantes até ao último dia útil
dos meses subsequentes e que, mensalmente também deverá ser efetuado o pagamento
da fatura do respetivo mês. --------------------------------------------------------------------------

Seguimento: Abastecimento de Água e oficio á requerente
4.2 - Rancho Folclórico "Os Campinos de Azinhaga"
Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais de licença de ruído
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da informação em
apreço e com os fundamentos da mesma, isentar o Rancho Folclórico "Os Campinos de
Azinhaga" do pagamento das taxas municipais referentes à licença especial de ruído. ----
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Seguimento: DAF, Taxas e Licenças e oficio á requerente
4.3 - Associação Feira Nacional do Cavalo
4.3.1- Pedido de Isenção do pagamento das taxas municipais de realização da FNC
2021
Deliberação: A Câmara, considerando a pertinência e o interesse para o Município da
atividade em causa, deliberou por unanimidade dos presentes, isentar a Associação Feira
Nacional do Cavalo do pagamento das taxas municipais de realização da FNC 2021. -----

Seguimento: DOVA, Taxas e Licenças e oficio á requerente
4.3.2 - Pedido de Isenção do pagamento das taxas municipais de licença de ruído
Deliberação: A Câmara, considerando a pertinência e o interesse para o Município da
atividade em causa, deliberou por unanimidade dos presentes, isentar a Associação Feira
Nacional do Cavalo do pagamento das taxas municipais de licença especial de ruído. ----

Seguimento: DOVA, Taxas e Licenças e oficio á requerente
Ponto Cinco:

5.1 - Protocolo a celebrar entre a Direção - Geral dos Assuntos Consulares e
Comunidades Portuguesas e o Município da Golegã no Âmbito das formas de
articulação e colaboração no apoio aos trabalhadores do Gabinete de Apoio aos
Emigrantes (GAE) de Golegã
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração
entre a Direção - Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e o
Município da Golegã no Âmbito das fonuas de articulação e colaboração no apoio aos
trabalhadores do Gabinete de Apoio aos Emigrantes (GAE) de Golegã, delegando no
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Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, competência para a respetiva outorg . -

Seguimento: DIS
5.2 -

MGClube de Portugal
Pedido de isenção das taxas municipais referentes a visita ao Equuspolis, à Casa Estúdio Carlos Relvas e ao Museu da Máquina de Escrever
Deliberação: A Câmara, nos termos e com os fundamentos da informação em apreço e
considerando a pertinência e o interesse para o Município da atividade em causa,
deliberou por unanimidade, isentar o MGClube de Portugal do pagamento das taxas
municipais referentes à visita ao Equuspolis, à Casa - Estúdio Carlos Relvas e ao Museu
da Máquina de Escrever. ----------------------------------------------------------------------------

Seguimento: DIS, Taxas e Licença e oficio á requerente
5.3 -

Candidatura ao apoio ao arrendamento habitacional
5.3.1 - Processo ARR2/2021
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o artigo 14° do
Capítulo IH do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio - Económicos, e
nos termos e com os fundamentos da informação em apreço, atribuir ao requerente do
Processo ARR2/2021 uma comparticipação mensal de 50,00 € (cinquenta euros), para
apoio financeiro para a renda mensal da sua habitação. ----------------------------------------

Seguimento: Ação Social e Contabilidade
5.3.2 - Processo ARR6/2021
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o artigo 14° do
Capítulo III do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio - Económicos, e
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nos termos e com os fundamentos da informação em apreço, atribuir ao requerent

o

Processo ARR612021 uma comparticipação mensal de 50,00 € (cinquenta euros), para
apoio financeiro para a renda mensal da sua habitação. ---------------------------------------Seguimento: Ação Social e Contabilidade
5.3.3 - Processo ARR7/2021
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o artigo 140 do
Capítulo III do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio - Económicos, e
nos termos e com os fundamentos da informação em apreço, atribuir ao requerente do
Processo ARR7/2021 uma comparticipação mensal de 50,00 € (cinquenta euros), para
apoio financeiro para a renda mensal da sua habitação. ---------------------------------------Seguimento: Ação Social e Contabilidade
5.4 -

Candidatura ao incentivo à natalidade
Processo NAT23/2021
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o Regulamento
Municipal de Incentivo à Natalidade, aprovar o pedido de apoio á natalidade referente ao
processo NAT23/2021 e atribuir o subsídio de 600,00 € (seiscentos euros), logo após o
nascimento. -------------------------------------------------------------------------------------------Seguimento: Ação Social e Contabilidade

5.5 - Liga Portuguesa Contra o Cancro
Pedido de isenção das taxas municipais referentes à cedência do Auditório EngO
Ricardo Magalhães
Deliberação: A Câmara, nos termos e com os fundamentos da informação em apreço e
considerando a pertinência e o interesse para o Município da atividade em causa,
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deliberou, por unanimidade, isentar a Liga Portuguesa Contra o Cancro do pagamento
das taxas municipais referentes à cedência do Auditório EngO Ricardo Magalhães. --------

Seguimento: DIS, Taxas e Licenças e ofício á requerente
5.6 - Tejo d'Honra - Associação de Desenvolvimento Regional
Pedido de isenção das taxas municipais referentes à cedência de transporte
Deliberação: A Câmara, nos termos e com os fundamentos da informação em apreço e
considerando a pertinência e o interesse para o Município da atividade em causa,
deliberou, por unanimidade, isentar a Tejo d'Honra - Associação de Desenvolvimento
Regional do pagamento das taxas municipais referentes à cedência de transporte. ---------

Seguimento: DIS, Taxas e Licenças e ofício á requerente
5.7 - Clube de Ténis da Golegã
Pedido de apoio logístico e financeiro para a realização do XXII Open da
Golegã/FNC
Deliberação: A Câmara, nos termos e com os fundamentos da informação em apreço e
considerando a pertinência e o interesse para o Município da atividade em causa,
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,
aprovar e conceder ao Clube de Ténis da Golegã um apoio financeiro no montante de 2
346,86 € (dois mil trezentos e quarenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos), apoio esse
que se desagregará em 2000,00 € (dois mil euros) como prémio monetário a atribuir aos
atletas e em 346,86 € (trezentos e quarenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos) para
aquisição de troféus para oferecer aos atletas participantes no XXII Open da
Golegã/lF~C. ------------------------------------------------------------------------------------------

Seguimento: DIS, Contabilidade e ofício á requerente
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5.8 - Associação Feira Nacional do Cavalo
Pedido de apoio financeiro para a realização da FNC2021
Deliberação: A Câmara, considerando a pertinência e o interesse para o Município da
atividade em causa, deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar e conceder um
subsídio extraordinário no montante de 25 000,00 (vinte e cinco mil euros) à Associação
F eira Nacional do Cavalo. ---------------------------------------------------------------------------

Seguimento: DIS, Contabilidade e oficio á requerente

(Coor
Matos Caixinha)
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