MU N IC ÍPIO DA GOLEG Ã
CÁMARA MU N I C I PAL

MINUTA DA A TA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE

11 DE MARÇO DE 2022

Início: 10h 10m - Termo: Uh OOm
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:

----- Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Acácio Galrinho Nunes --------------------- Assistente Técnica, Isabel Maria da Conceição Centeio Gameiro 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: ----------------------------------
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Ponto Um
Divisão de Administração e Finanças:
1.1 -

Concurso público Ol/2022/CCE para aquisição de serviços de desinfeção e
exterminação em áreas urbanas ou rurais - Central de Compras Eletrónicas da
CIMLT:

Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, com fundamento na alínea a) do

n,o I do artigo 20,° do CCP, alínea a) do n,o I do artigo 252,° do CCP e na alínea dd)
do n,o I do artigo 33,° da Lei n,o 75/2013, de 12 de setembro, proceder à abertura de
procedimento de concurso público, com publicação de anúncio no JOUE, com vista à
celebração de acordo quadro para a aquisição de Serviços de Desinfeção e
Exterminação em Áreas Urbanas ou Rurais, sendo estabelecidos

como preços

unitários máximos os previstos no Anexo I à informação n,o 3082 IDAF- Serviço de
Património, datada de 28 de fevereiro de 2022, valores aos quais acresce IV A à taxa
legal em vigor.
Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, que o Município da Golegã, apresente
junto da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo um pedido de contratação, nos
termos e para os efeitos previstos na Cláusula 3,' do Contrato de Mandato
Administrativo celebrado entre o Município e a CIMLT em vinte e sete de maio de
dois mil e dezasseis, no sentido de que a Central de Compras Eletrónicas da CIMLT
proceda, em sua representação , à tramitação do concurso público necessário e à
celebração do mencionado acordo quadro, bem como que nos termos dos n,os I a 3 do
artigo 44,° e dos artigos 46,° e 47,°, todos do Código do Procedimento Administrativo
(CP A), e do artigo 109,° do CCP, o Município delegue no Conselho Intermunicipal da
CIMLT as competências referidas no ponto 4,° da Informação n,o n° 3082 da Divisão
Municipal de Administração e Finanças - Serviço de Património, datada de vinte e
oito de fevereiro de dois mil e vinte e dois, as quais podem ser subdelegadas no
Presidente do Conselho Intermunicipal da CIML T e no Presidente do Conselho
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Intennunicipal da CIML T as competências para proceder à outorga do acordo quadro,
em nome e em representação do Município.
Também deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar as peças de procedimento.
Seguimento: Património

1.2 -

Situação económica e financeira do 1.0 semestre de 2021:
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento da situação económica e financeira do
Município da Golegã no 1.0 semestre de 2021 e deliberou, por unanimidade, remeter o
documento ao conhecimento da Assembleia Municipal.

Seguimento: DAF

Ponto Dois
Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente:

2.1 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações:
2.1.1 - Código 28 / área 103/13200:
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 28, área 103/13200, em seis
prestações mensais e sucessivas, sendo as cinco primeiras no valor de 131,44€ cada e a
sexta no valor de 131,45€, acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira
prestação ser liquidada até ao dia 31 de março 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: Abastecimento de água e oficio
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2.1.2 - Código 511 / área 103/17400:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no n. o 4 do
artigo 45. 0 do Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho da Golegã,
autorizar o pagamento da dívida referente ao código 511 , área 103/17400, em seis
prestações mensais e sucessivas, sendo as seis primeiras no valor de 188,03€ cada e a
sexta no valor de 188,02€, acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira
prestação ser liquidada até ao dia 31 de março 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: Abastecimento de água e oficio

Ponto Três
Divisão de Intervenção Social:
3.1 -

Protocolo Escolas Ubuntu (rede)
Integração do AEGAP na candidatura ao Portugal Inovação Social:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração
no âmbito do projeto Academia de Líderes Ubuntu Escolas - PIS Alentejo a celebrar
entre o Município da Golegã e o Instituto Padre António Vieira.
Seguimento: DIS e oficio

3.2 - ANTE
Pedido de subsídio:
Deliberação: A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, aprovar e
conceder à ANTE um subsídio no valor de 3.000,00 euros, em tranches de 1.000,00€ nos
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meses de março, abril e maio de 2022.

Seguimento: Contabilidade, OIS e oficio

âmara Municipal, António

(

(Assistente Técnica - Isabel Gameiro)

Carlos da
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