MUNIcíPIO DA GOLEGÃ
CÂM A RA MUN IC IPAL

============================ ATA N. °25/2021 ==========================
------ REUNIÃO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA 14 DE
OUTUBRO DE 2021:

-------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Aos catorze dias do mês de outubro 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 da Câmara, António Francisco Oliveira Pires Cardoso que presidiu, da Senhora
Vereadora Dr." Maria da Conceição Afonso Contente e do Senhor Vereador Eng.o 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." 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, verificando-se a existência de quórum o Senhor VicePresidente 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, não tendo havido qualquer intervenção dos membtos.
---------- Justificação da ausência do Excelentíssimo Presidente da Câmara:------------------------------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara justificou a ausência do Excelentíssimo
Presidente da Câmara que não pode comparecer, por motivos pessoais e imprevistos. ----------------------- APR()VAÇi\() DA ATA: --------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião
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ordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 30 de setembro de 2021 , uma vez que
a mesma tinha sido enviada, digitalmente a todos os membros do Executivo Municipal, tendo
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.04/2015, de 7 de janeiro, sem a participação
do Senhor Vereador Pedro Álvaro Ribeiro Terré Rodrigues, por não tere estado presente na
reunião a que a ata de refere. ------------------------------------------------------------------------------------------ DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA: ----------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil , o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 182.681,38€ (Cento e oitenta e dois mil
seiscentos e oitenta e um euros e trinta e oito cêntimos);---------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 141.979, 19€ (Cento e quarenta e um mil novecentos e setenta
e nove euros e dezanove cên ti mos);----------------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 40.702,19€ (Quarenta mil setecentos e dois euros e
dezanove cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------- O RD E M DO D JA: ---------------------------------------------------------------------------------

---------- 1 - Processo 11.° 70912021-Ballco BPI, SA -----------------------------------------------------

Empreitada de obra públicas " Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares Reabilitação do Parque Escolar da Golegã:---------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 11708, datada de 4 de outubro de 2021 , sobre o
pedido de retirada do Tribual de Contas do Processo n.0709/2021 Banco BPI, SA referente à
empreitada de obra públicas" Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares - Reabilitação
do Parque Esco lar da Gol egã. --------------------------------------------------------------------- -------------------- A Câmara tomou conhecimento do pedido de retirada do Tribual de Contas do Processo
n.0709/2021 Banco BPI, SA referente à empreitada de obra públicas " Remoção de Fibrocimento
nos Edifícios Escolares - Reabilitação do Parque Escolar da Golegã, bem como deliberou, por
unanimidade, remête-Io ao conhecimento da Assembleia Municipal.-----------------------------------
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~---------

2 - Empreitada de obras públicas " Remoção de Fibrocimento nos Edifícios

Escolares - Reabilitação do Parque Escolar da Golegã"---------------------------------------------Pedido de prorrogação do prazo de execução da obra: -------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o pedido de prorrogação pelo prazo de trinta dias apresentado
pela Ecodemo-Demolições, Ecologia e Construção para execução da empreitada obras públicas "
Remoção de Fibrocimento nos Edificios Escolares - Reabilitação do Parque Escolar da Golegã".
---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de prorrogação pelo prazo de
trinta dias apresentado pela Ecodemo-Demolições, Ecologia e Construção para execução da
empreitada obras públicas " Remoção de Fibrocimento nos Edificios Escolares - Reabilitação do
P arq ue Escolar da Gol egã". -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 - Concurso público de empreitada de obras públicas - alínea b) do artigo 19.° do
CCP - "Remodelação do Cine Teatro Gil Vicente" ---------------------------------------------------Aprovação do Plano de Segurança e Saúde: --------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 11952, datada de II de outubro de 2021, sobre
o do Plano de Segurança e Saúde referente à empreitada de obras públicas "Remodelação do
Cine Teatro G iI Vi cente". --------------------------------- ------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o do Plano de Segurança e Saúde
referente à empreitada de obras públicas "Remodelação do Cine Teatro Gil Vicente". ---------------------- 4 - Desafetação de parcela de terreno do domínio público para o domínio privado
do Município da Golegã - 277 metros quadrados - Estrada de Vale de Pintos:--------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.O 11987, datada de 11 de outubro de 2021, sobre
a desafetação de parcela de terreno do domínio público para o domínio privado do Município da
Golegã com a área de duzentos e setenta e sete metros, sita na Estrada de Vale de Pintos. ------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o processo sobre a desafetação de
parcela de terreno do domínio público para o domínio privado do Município da Golegã com a
área de duzentos e setenta e sete metros, sita na Estrada de Vale de Pintos, à aprovação da
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---------- 5 - Desafetação de parcela de terreno do domínio público para o domínio privado
do Mnnicípio da Golegã - 87 metros quadrados - Estrada de Vale de Pintos:----------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.O11988, datada de II de outubro de 2021 , sobre
a desafetação de parcela de terreno do domínio público para o domínio privado do Município da
Golegã com a área de oitenta e sete metros, sita na Estrada de Vale de Pintos. -------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o processo sobre a desafetação de
parcela de terreno do domínio público para o domínio privado do Município da Golegã com a
área de oitenta e sete metros, sita na Estrada de Vale de Pintos.-------------------------------------------------- 6 - Desafetação de parcela de terreno do domínio público para o domínio privado
do Município da Golegã - EN243 - 571 metros quadrados - Camínho Municipal: ------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.O 11986, datada de Ii de outubro de 2021, sobre
a desafetação de parcela de terreno do domínio público para o domínio privado do Município da
Golegã com a área de quinhentos e setenta e um metros, na saída da EN243 sendo o Caminho
Municipal de acesso a Vale de Pintos. -------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o processo sobre a desafetação de
parcela de terreno do domínio público para o domínio privado do Município da Golegã com a
área de quinhentos e setenta e um metros, na saída da EN243 sendo o Caminho Municipal de
acesso a Vai e de Pintos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 - Pedidos de vistoria inicial: ---------------------------------------------------------------------------- 7.1 - Imóvel inserido na ARU06 Golegã: ------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.075 , datada de 28 de setembro de 2021, sobre um
pedido de vistoria inicial a imóvel inserido na ARU 06 Golegã. ------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da infonnação em apreço, aprovar o
nível de conservação de Mau, atribuído ao imóvel sito na Rua Eng.o Sá e Melo, I, Golegã,
inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia da Golegã com o artigo matricial n.o 1376 e
descrito na Conservatória do Registo Predial da Golegã sob o n.O 2123/19960729, inserido na
área d a ARU 06 Go Iegã. --------------------------------------------------------------------------------------Página 4 de 10
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---------- 7.2 - Imóvel inserido na ARU03Azinhaga:------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.o76, datada de 28 de setembro de 2021 , sobre um
pedido de vistoria inicial a imóvel inserido na ARU 03 Azinhaga. --------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos da informação em apreço, aprovar o
nível de conservação de Mau, atribuído ao imóvel sito na Rua de S. José, 24, Azinhaga, inscrito
na Matriz Predial Urbana da Freguesia da Golegã com o artigo matricial n.0295 e descrito na
Conservatória do Registo Predial da Golegã sob o n.o 992, inserido na área da ARU 03
Azinhaga.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 - Compropriedade - compra e venda:---------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 78, datada de 8 de outubro de 2021, sobre o
pedido de emissão de certidão de compropriedade.---------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, deferir o pedido de emissão de certidão de compropriedade relativa ao
prédio inscrito na matriz predial rústica da freguesia da Golegã sob o número 1 da Secção C e
inscrito na Conservatória do Registo Predial da Golegã sob o n.o 3303/20061102, uma vez que
da operação não resulta a divisão do prédio, nem a violação do disposto no artigo 54" da Lei
64/2003 , de 23 de agosto, nem do Regime Juridico da Urbanização e Edificação. ---------------------------- 9 - Candidatura ao apoio complementar na aquisição de medicamentos:----------------------- 9.1 - Processo MED13/2021: ------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n.o 11362, datada de 24 de setembro de 2021 , sobre
o processo MED 13/2021.---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios Socioeconómicos e, nos termos da informação em apreço, que o
requerente do processo MED 13/2021 cumpre os critérios definidos no art.o 8.° do Capítulo lI,
reunindo condições para beneficiar do apoio complementar na aquisição de medicamentos,
sendo que o mesmo não poderá exceder os 300,00€ anuais, de acordo com art.o 11 ° do referido
regulalnento.----------------------------------------------------------------------------------------------------Página 5 de 10
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---------- 9.2 - Processo MED 14/2021 :------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n.o 11663 , datada de I de outubro de 2021 , sobre o
processo MED 14/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios Socioeconómicos e, nos termos da informação em apreço, que o
requerente do processo MED14/2021 cumpre os critérios definidos no art. O 8. 0 do Capítulo lI,
reunindo condições para beneficiar do apoio complementar na aquisição de medicamentos,
sendo que o mesmo não poderá exceder os 300,00€ anuais, de acordo com art. o Ii o do referido
regulalllento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 - Santa Casa da Misericórdia da Golegã --------------------------------------------------

---------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes à utilização das piscinas
cobertas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infoTIllação n. o 11423, datada de 27 de setembro de 2021 , sobre
o pedido da Santa Casa da Misericórdia da Golegã para isenção do pagamento das taxas
municipais referentes às aulas de hidroginástica. ------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tel1110S e com os fundamentos da
informação em apreço, isentar a Santa Casa da Misericórdia da Golegã do pagamento das taxas
m un ici pai s referentes às aulas de hidro ginásti ca. ------------------------------------------- ----------------

---------- 11 - Associação Feira Nacional do Cavalo: ----------------------------------------------------------- 11.1 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à licença de realização do
)(111 CIA1r: -------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara o requerimento n. o 6561 , datado de 28 de setembro de 2021 , da
Associação Feira Nacional do Cavalo a solicitar isenção do pagamento das taxas municipais
referentes à licença para a realização do XlII CIA T.-------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos teTIllOS e com os fundamentos da
infol111ação em apreço, isentar a Associação Feira Nacional do Cavalo do pagamento das taxas
municipais referentes à licença para a realização do XlII CIA T. ---------------------------------------Página 6 de 10
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---------- 11.2 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à licença especial de ruído
do )(111 <:1i\1': ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à <:âmara o requerimento n.o 6563, datado de 28 de setembro de 2021 , da
i\ssociação Feira Nacional do Cavalo a solicitar isenção do pagamento das taxas municipais
referentes à licença de ruído para a realização do )(III CIA T.--------------------------------------------

----------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, isentar a Associação Feira Nacional do Cavalo das taxas municipais
referentes à licenç~ especial de ruído do XIII CIAT.------------------------------------------------------

---------- 12 - Oube de l'énis da Golegã / Sevilhanas Las Rocieras Golegã --------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes a cedência de transporte: ----------------- Foi presente à Câmara a informação n.O 6679, datada de 1 de outubro de 2021, sobre o
pedido dos Sevilhanas Las Rocieras Golegã para isenção do pagamento das taxas municipais
referentes à cedência de transporte para deslocação a Samora Correia. ------------------------------------------ A Senhora Vereadora Dr. a Maria da Conceição Afonso Contente questionou porque é
que não é só cedido a todas as associações só um transporte, tal como consta na Norma Intema
de Atribuição de Transportes, tendo o Senhor Vice-Presidente da Câmara respondido que só
foram cedidos mais transportes a cada associação, porque o motorista não era cedido pelo Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da informação em apreço, isentar as Sevilhanas Las Rocieras Golegã do pagamento das taxas municipais
referentes à cedência de transporte para deslocação a Samora Correia, no próximo dia 16 de
outubro de 2021. --------- --------------------------------------- --------------------------------- ---------------

---------- 13 - i\ssociação de Futebol de Santarém -----------------------------------------------------__________ Pedido de isenção das taxas municipais referentes à utilização do Pavilhão Desportivo da i\zinhaga: ---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O 3626, datada de 8 de outubro de 2021, sobre o
pedido da Associação de Futebol de Santarém para isenção das taxas municipais referentes à
utilização do Pavilhão Desportivo da Azinhaga. ------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, isentar a Associação de Futebol de Santarém do pagamento das taxas
municipais referentes à utilização do Pavilhão Desportivo da Azinhaga, nos dias 22 e 29 de
outubro de 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 141 - A~1r1C ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes à utilização do Centro de Alto

R en dim ento :----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 11906, datada de 8 de outubro de 2021, sobre o
pedido da ANTE para isenção do pagamento das taxas municipais referentes à utilização do
Centro de Alto Rendimento da Golegã.-------------------------------------------------------------------------------- Neste momento, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, nos tennos da alínea a) do n.OI
do art. O 69 do Código do Procedimento Administrativo, por ser Vice-Presidente da referida
Associação, ausentou-se da reunião, tendo regressado após a volação.------------------------------------------ A Senhora Vereadora Dr. a Maria da Conceição Afonso Contente questionou o facto de
o pedido em questão só ter sido presente agora a reunião de Câmara, já que o pedido inicial data
de 28 de julho de 2021, tendo o Senhor Vereador Eng. o António Carlos Poço Godinho
respondido que o local da realização da prova tinha sido alterado, por motivos que se prendem
com o Covid 19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Dr. a Maria da Conceição Afonso Contente perguntou se era
conhecido o número de inscrições e se a receita se destina à ANTE, tendo a Chefe de Gabinete,
Senhora Dr: Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque respondido que não se sabia
quantas inscrições tinha havido e que o vlor da receita das associações com os diversos eventos
que realizam consta na prestação de contas, que as mesmas entregam à Câmara Municipal.-------
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, nos termos e com os
fundamentos da informação em apreço, isentar a ANTE do pagamento das taxas municipais referentes à utilização do Centro de Alto Rendimento da Golegã, no passado dia II de setembro. ----

---------- 15 - " Todos pela Benedita" ------------------------------------------------------------------------------ Pedido de isenção das taxas municipais referentes ao licenciamento de prova
desportiva para angariação de fundos: --------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o requerimento n.O6652, datado de 30 de setembro de 2021, a
solicitar isenção do pagamento das taxas municipais referentes ao licenciamento de prova desportiva para a angariação de fundos" Todos pela Benedita".
---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas municipais referentes ao licenciamento de prova desportiva para a angariação de fundos " Todos pela Benedita".

---------- 16 - Doação de bens culturais móveis ao Museu Municipal da Máquina de Escrever:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara o Processo 2021/300.10.004/33 (1) sobre a doação de bens
culturais móveis ao Museu Municipal da Máquina de Escrever. ------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.-------------------------

---------- 17 - Doação de livros à Biblioteca Municipal da Golegã: ------------------------------------------- Foi presente à Câmara o Processo 2021/300.10.004/32 (1) sobre a doação de livros à
Bib Iioteca Mun ici paI da Gol egã. ----------------------------------------------------------------------------

---------- 18 - Doação de livro à Biblioteca José Saramago: ---------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 11398, datada de 27 de setembro de 2021, sobre
a doação de livros à Biblioteca José Saramago. -----------------------------------------------------------

---------- APFt()"A<;)l() DA ATA: --------------------------------------------------------------------------------- O Senhor "ice-Presidente da Câmara solicitou a leitura da ata da presente reunião

ordinária da Câmara Municipal da Golegã tendo sido aprovada, por unanimidade. ------------------

---------- EN<:EFtFtAMENT(): ------------------------------------------------------------------------------
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---------- Quando eram dezoito horas e trinta minutos, 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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