M UN IC ip l O DA G O LEGÃ
CÁ M A KA M U N I C IP A L

MINUTA DA ATA DA REUN IÃO ORDINÁRIA DE 3 DE DEZEMBRO DE

2021

Início: 10h 10m - Termo: Uh 30m
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 -----------------------------------------------

AUSÊNCIAS:

----- Vereadora, Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga ------------------------------

FUNCIONÁRIOS PRESENTES:

----- Chefe da Divisão de Intervenção Social, Eisa Catarina Petinga Lourenço --------------------------- Chefe da Divisão de Administração e Finanças, Ana Catarina Ferreira Cristina ------------------ Assistente Técnico, Paulo Manuel de Matos Caixinha -------------------------------------------------- Assistente Técnica, Isabel Maria da Conceição Centeio Gameiro que secretariou -------------

APROVAÇÃO:

----- Nos termos do n.O 3 do art.O57° da Lei n.o 7512013, 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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Ponto Um
Gabinete de Apoio à Presidência:
1.1 - Despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara
Eleição para a Assembleia da República - 30 de janeiro de 2022
Locais para afixação de propaganda eleitoral:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta com a
designação dos locais para afixação da propaganda eleitoral referente à Eleição para a
Assembleia da República, do próximo dia 30 de janeiro de 2022.
Seguimento: GAP
Ponto Dois
Divisão de Administração e Finanças:
2.1 -

Prestação de serviços "Auditoria Externa de Certificação Legal de Contas Auditor
Externo"
Nomeação do auditor externo - n.ol do art.o 77.° da Lei n.o 73/2013, de 3 de
setembro:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos
da informação em apreço, remeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de
nomeação do Revisor Oficial de Contas Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associado,
SROC, como auditor externo responsável pela certificação legal de contas do Município
da Golegã.
Seguimento: Assembleia Municipal

2.2 -

Procedimento por concurso público
" Aluguer operacional de 17 viaturas"- Proposta de alteração ao objeto do
contrato:
Deliberação: A Câmara deliberou, por malOna, com as abstenções da Senhora
Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque e do Senhor Vereador
António Francisco Oliveira Pires Cardoso e com os votos a favor do Senhor VicePresidente da Câmara e do Excelentíssimo Presidente da Câmara aprovar a alteração ao
Minuta da ata da reuniào ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 3112/2021 - Página 2 de 6

M U Ni c íPIO D A GOL EG À
CÃ MARA M UN IC IP A L

objeto ao contrato do procedimento por concurso público" Aluguer operacional de 17
viaturas " substituindo no Grupo E quatro Renault Kangoo Maxi de três lugares para
quatro Renault Kangoo Maxi de dois lugares.
Seguimento: Património
Ponto Três
Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente:
3.1 3.1.1-

Pedido de pagamento de água em prestações:
Código 1670 / área 107/10200:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos 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 1670, área 107/1 0200, em três
prestações mensais e sucessivas, no valor de 22,47€ cada, acrescidas do valor de juros
de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de dezembro 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.
Seguimento: Serviço de Abastecimento de Água e oficio ao requerente

3.1.2-

Código 51464 / área 30118600:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos 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 51464, área 301/8600, em seis prestações
mensais e sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 15,00€ cada e a sexta no
valor de 64,36€, acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser
liquidada até ao dia 31 de dezembro 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 respeti vo mês.
Seguimento: Serviço de Abastecimento de Água e oficio ao requerente
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3.1.3 -

COdigo 983290 / área 102/6581:
Deliberação: 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 983290, área 102/6581, em seis
prestações mensais e sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 13 ,67€ cada e a
sexta no valor de 13,66€, acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira
prestação ser liquidada até ao dia 31 de dezembro 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.
Seguimento: Serviço de Abastecimento de Água e ofício ao requerente

3.1.4 -

Código 984414 / área 106/3000:
Deliberação: 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 984414, área 106/3000, em seis
prestações mensais e sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 10,00€ cada e a
sexta no valor de 87,06€, acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira
prestação ser liquidada até ao dia 31 de dezembro 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.
Seguimento: Serviço de Abastecimento de Água e ofício ao requerente

3.1.5 -

Código 982177 / área 106/18000:
Deliberação: 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 982177, área 106118000, em seis
prestações mensais e sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 15,00€ cada e a
sexta no valor de 192,64€, acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira
prestação ser liquidada até ao dia 31 de dezembro 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.
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Seguimento: Serviço de Abastecimento de Água e oficio ao requerente
3.1.6-

Código 984426 / área 103/14550:
Deliberação: 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 103/14550, em seis prestações
mensais e sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 20,00€ cada e a sexta no
valor de lI9,50€, acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser
liquidada até ao dia 31 de dezembro 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.
Seguimento: Serviço de Abastecimento de Água e oficio ao requerente

3.1.7-

Código 983738 / área 103/14550:
Deliberação: 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/ 14550, em seis
prestações mensais e sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 30,00€ cada e a
sexta no valor de 58,82€, acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira
prestação ser liquidada até ao dia 31 de dezembro 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.
Seguimento: Serviço de Abastecimento de Água e oficio ao requerente

Ponto Quatro
Divisão de Intervenção Social:
4.1 -

Candidatura ao incentivo à natalidade
Processo NAT2412021:
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
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Processo NA T24/2021 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.
Seguimento: DIS
4.2 - Santa Casa da Misericórdia da Golegã
Pedido de isenção das taxas municipais referentes à cedência temporária da
cozinha do Restaurante Cavalo Branco:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos
da infonnação em apreço, isentar a Santa Casa da Misericórdia da Golegã do pagamento
das taxas municipais referentes à cedência temporària, desde o dia 22 de novembro de
2021 , da cozinha do Restaurante Cavalo Branco.
Seguimento: OIS
4.3 - Sociedade Columbóma Goleganense
Pedido de apoio financeiro:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidsde, aprovar e conceder à Sociedade
Columbófila Goleganense um apoio financeiro no valor de 100,00€, para ajudar nas
despesas referentes à realização da distribuição de prémios 2021.
Seguimento: DIS

mcipal, António

(Assistente Técnica - Isabel Gameiro)
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