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============================

ATA N. °2612021 ==========================

------ REUNMo ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA
OUTUBRO DE 2021:

22 DE

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

---------- Aos vinte e dois 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 Excelentíssimo
Presidente da Câmara, António Carlos da Costa Camilo que presidiu e dos Senhores Vereadores
Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque, Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa, VicePresidente da Câmara, António Francisco Oliveira Pires Cardoso e Maria Manuela Barreiros
Nunes Serrão de Faria Veiga.------------------------------------------------------------------------------------------ Estiveram presentes os Senhores Chefes de Divisão, Acácio Galrinho Nunes, Divisão
Obras, Urbanismo e Ambiente, EIsa Catarina Petinga Lourenço, Divisão Intervenção Social e
Ana Catarina Ferreira Cristino, Divisão de Administração e Finanças a fim de prestarem
quaisquer esclarecimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi secretariada e ata redigida pela Assistente Técnica, Isabel Maria da
Concei ção Centeio G am eiro. ---------------------------------------- ---------------------------------------------------- Abertura Oficial da Reunião ---------------------------------------------------------------------------- Às nove horas e cinquenta minutos, verificando-se a existência de quórum o
Excelentíssimo Presidente da Câmara deu início à reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos:----------- P o n to U m ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------------------------------------------- 1.1- Periodicidade das Reuniões de Câmara -------------------------------------------------------------1.2-Delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara
Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3 -Fixação do número de vereadores em regime de tempo inteiro -------------------------

---------- 1.4 - Nomeação de Vereador a tempo inteiro e de Vice-Presidente -------------------------Página I de 8
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---------- 1.5 - Distribuição de Pelouros ------------------------------------------------------------------------------ 1.6 - Ratificação do despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente ----------------------------- Editais números 54, 55, 56 e 57/2021 -------------------------------------------------------------------- 1.7 - Regimento da Câmara Municipal da Golegã ----------------------------------------------

---------- Período Antes da Ordem do Dia:------------------------------------------------------------------------ Disponibilidade de Tesou raria: ------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia úti l, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 377 .532,21 € (Trezentos e setenta e sete mil
quinhentos e trinta e dois euros e vinte um cêntimos);------------------------------------------------------------ Operações Orçamentais: 336.764,89€ (Trezentos e trinta e seis mil setecentos e sessenta
e quatro euros e oitenta e nove cêntimos);--------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 40.767,32€ (Quarenta mil setecentos e sessenta e sete
euros e tri nta e doi s cênti mos). --------------------------------------------------------------------------------

---------- Intervenção do Excelentíssimo Presidente da Câmara:--------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu as boas-vindas a todos e disse que era o
início de um novo mandato e que estaria sempre disponível para atender todos, nomeadamente a
nível da oposição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara referiu também que as eleições tinham
tenninado em 26 de setembro último e que, era importante que embora existam ideias contrárias,
trabalhassem todos para o mesmo fim , em prol do nosso concelho e da nossa população.----------

---------- Intervenção da Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha
Duque: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque deu os bons
dias a todos e dirigindo-se ao Excelentíssimo Presidente da Câmara e aos Senhores Vereadores,
em seu nome e do Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso disse que
esperavam que este mandato corresse tal como o novo Executivo Municipal deseja e que vão
trabalhar em conjunto, aprovando todas as propostas que se coadunarem com as suas ideias,
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sendo este um princípio basilar de uma oposição que se queira séria. Disse que se irão abster
quando acharem que as propostas não se coadunam com aquilo que perspetivam, mas aceitando
. '

que o Executivo Municipal em regime de permanência tem legitimidade para executar o seu
projeto, assim como é óbvio que votarão contra quando acharem que o devem fazer.------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque acrescentou
que o exercer mandatos nestes orgãos são mandatos de exercício político pelo que todas as
considerações que sejam feitas relativamente ao Presidente ou aos Vereadores sê-Io-ão sempre às
pessoas enquanto titulares do respetivo mandato e nunca enquanto às suas esferas pessoais pois
nos merecem todo o respeito e consideração e que é com isso que podem contar da sua parte e do
Senhor Vereador António Francisco de Oliveira Pires Cardoso. ------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque referiu que
está nomeada pela Câmara Municipal como representante da CPC] e que ainda não tinha
renunciado ao mandato, porque achava que não o devia ter feito sem ter tido uma primeira
abordagem com o Excelentíssimo Presidente da Câmara, sendo que é evidente que está na
disposição de renunciar, tendo solicitado ao Excelentíssimo Presidente da Câmara que lhe
dissesse qual a posição da Câmara, para perante a CPC] tomar uma decisão, uma vez que a
próxima reunião está maracada par o dia 25 de outubro de 2021.------------------------------------------------ O Excelentíssimo Presidente respondeu que o Executivo Municipal já tinha falado sobre
o assunto em questão e que ainda não tinham tomado uma decisão, mas que gostaria que a
Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque fizesse a reunião do dia
25 de outubro de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque respondeu
que ia fazer uma exposição a colocar o lugar à disposição e referiu que depois, a Câmara terá que
nomear outra pessoa para a Presidência da CPCJ. ------------------------------------------------------------------ Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- I'onto 1Jm ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Apoio à I'residência -------------------------------------------------------------Página 3 de 8
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---------- 1.1 - Periodicidade das Reuniões de Câmara: --------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a proposta n.o 12317, datada de 19 de outubro de 2021 , sobre a
periodicidade das reuniões ordinárias do Executivo Municipal. ------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
concordavam com a periodicidade quinzenal das reuniões privadas e que não obstavam em nada
que se realizassem às dez horas, mas que iriam votar contra pois consideram que as dez horas
não se coadunam com a presença do público.----------------------------------------------------------------------- Considerando o disposto no art.o 40.° da Lei n.075/2013, de 12 de setembro, a Câmara
deliberou, por maioria, com os votos contra 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 da Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga,
do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa e do Excelentíssimo
Presidente da Câmara, que as reuniões ordinárias do Executivo Municipal realizar-se-ão,
quinzenalmente às sextas-feiras, no Salão Nobre do Edificio dos Paços do Concelho, pelas dez
horas, sendo pública a segunda reunião ordinária de cada mês. -----------------------------------------

----------1.2- Delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara
Municipal:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a proposta n.o 12324, datada de 19 de outubro de 2021, sobre a
delegação de competências da Câmara Municipal no Excelentíssimo Presidente da Câmara. --------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a delegação de competências da Cãmara
Municipal no Excelentíssimo Presidente da Câmara referidas nas alíneas d), t), g), h), I), q) r), t),
v), w), x), y), bb), cc), dd), ee), ft), gg), ii), jj), kk), 11), mm), nn), pp), qq), rr), ss), tt), uu), ww),
xx), yy), zz), bbb) do art.033.0, e nas alíneas b) e c) do art.O 39.°, ambos artigos da Lei n.o
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------

---------- 1.3 - Fixação do número de vereadores em regime de tempo inteiro: --------------------------- Foi presente à Câmara a proposta n.o 12321, datada de 19 de outubro de 2021, sobre a
fixação do número de vereadores em regime de tempo inteiro.-----------------------------------------Página 4 de 8
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------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do n.o 2 do art. 58.° da Lei n.o
169/99, de 18 de setembro, fixar, para além do disposto no n.O I do supra referido artigo, em um,
para o presente mandato, o número de vereadores a tempo inteiro, a Senhora Vereadora Maria
Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga. ------------------------------------------------------------------ 1.4 - Nomeação de Vereador a tempo inteiro e de Vice-Presidente: ------------------------------ Foi presente à Câmara o despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara,
em 19 de outubro de 2021 , a nomear o Senhor Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa como vereador a
tempo inteiro em regime de exclusividade e como Vice-Presidente da Câmara Municipal da
Golegã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente da
Câmara, em 19 de outubro de 2021, no qual, ao abrigo das disposições conjugadas nos n.os I e 4
do art.o 58.° da Lei n.o 169/99, de 18 de setembro, nomeia o Senhor Diogo Miguel Alcaçarenho
Rosa como vereador a tempo inteiro em regime de exclusividade e como Vice-Presidente da
Câmara Municipal da Golegã, cabendo-lhe, além de outras funções que lhe sejam distribuídas,
substituir o Excelentíssimo Presidente da Câmara nas suas faltas e impedimentos.---------------------------- 1.5 - Distribuição de Pelouros: --------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara,
em 19 de outubro de 2021 , a detenninar a distribuição de pelouros.-------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente da
Câmara Municipal da Golegã, em 19 de outubro de 2021 , com a distribuição de funções .------------------- 1.6 - Ratificação do despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente-------------------------- Editais números 54, 55, 56 e 57/2021: ------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara,
em 18 de outubro de 2021 , a determinar a afixação dos Editais números 54, 55, 56 e 57 de 2021,
nos lugares púb Iicos de estilo. ----------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso desejou as melhores
felicidades ao novo Executivo Municipal em prol do concelho e perguntou se houve alguma
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alteração em relação ao trânsito, tendo o Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo Acácio
Galrinho Nunes, devidamente autorizado, esclareceu que o trânsito na Rua José Farinha Relvas
vai ter sentido único, por imposição da GNR, para que todo o trânsito que não se seja da Golegã
ou que não tenha livre-trânsito para entrar na zona vermelha, seja desviado para a Rua José
Relvas e sempre afastado para a direita. Referiu também que a sinalização das duas horas já tinha
sido retirada e que vai ser recolocada nas entradas da vila. ------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Francisco de Oliveira Pires Cardoso disse que se a
sinalética for posta nas entradas da vila vai afetar os que estão para lá da Avenida DJoão III e,
quis demosntrar a sua preocupação, por conhecimentto de causa, com a circulação em sentido
contrário, que costuma acontecer na Rua D. João IV.-------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa disse que tendo
em conta que este Edital foi trabalhado em conjunto no período de transição, há uma alteração
que decorre da reunião que tivemos com a GNR reduzimos uma hora ao período de ruído,
passando a ser pennitido, durante a semana até às três horas da manhaã e ao fim-de-semana até
às cinco da manhã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Excelentíssimo Presidente da Câmara disse que as recomendações do Senhor
Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso serão tomadas em consideração e será feita
uma maior vigilância.--------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
pensava que tinham estado muito bem neste período de transição e que é uma situação os que
preocupa, porque se algo correr mal, o Excutivo cessante vai ser responsabilizado como sendo o
o culpado e o novo Executivo terá aborrecimentos do terreno.---------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque quis saber
como tinha corrido a reunião com a GNR e como estava o processo da DGS, tendo a Chefe da
Divisão de Intervenção Social, Eisa Catarina Petinga Lourenço, devidamente autorizada,
esclarecido que a DGS tinha transmitido que os eventos podiam acontecer a nível nacional,
embora com condicionamentos e que tinham colocado a questão se iriamos ter algum posto de
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saúde, mas o Centro de Saúde já tinha infonnado que não reunia condições para ter o espaço
aberto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque perguntou se
havia algum plano, caso o Centro de Saúde não abrisse, tendo o Excelentíssimo Presidente da
Câmara respondido que tem que ser encontrada uma solução, caso seja uma exigência da DGS.----------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara disse que na sequência do parecer da DGS, não
sabia se iria ser necessário controlar o número de pessoas na vila ou no recinto da Feira, ou se os
pórticos serão necessários. --------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga disse que
a DGS quer manter o controlo de entradas. ------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque solicitou que,
logo que houvesse parecer da DGS, lhe fosse enviado.----------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Digo Miguel AJcaçarenho Rosa disse que o
Edital com as regras respeitantes à realização da Feira Nacional do Cavalo tinha sido publicitado,
que os estabelecimentos privados têm que cumprir as nonnas que estão no plano de
contingência, que os espaços têm que cumprir as regras de saneamento, senão com a fiscalização
prévia não obtêm licença, que tem que ser cumprida a lotação dos espaços e o controlo de
entradas, mediante apresentação do certificado digital de vacinação. Referiu, também que
deixaram de ser colocados stands nalgumas zonas e que a ocupação da via pública deixa de
existir para stands e estabelecimentos comerciais, de fonna a evitar aglomeramento de pessoas. ---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo
Excelentíssimo Presidente da Câmara, em 18 de outubro de 2021 , a detenninar a afixação dos
Editais números 54, 55, 56 e 57 de 2021 , nos lugares públicos de estilo.----------------------------------------1.7 - Regimento da Câmara Municipal da Golegã: -----------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara o Regimento da Câmara Municipal da Golegã para alteração.------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração do ponto 3 do
artigo 1.0 (Reuniões) do Regimento da Câmara Municipal da Golegã.--------------------------------Página 7 de 8
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---------- 2 - Aprovação de deliberações em minuta:----------------------------------------------------------- Nos tennos 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, 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7. ----------------------------------------------------------------------------- Encerramento da Reunião: ------------------------------------------------------------------------------ E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara
encerrada a reunião, quando eram dez horas e trinta minutos mandando que se lavrasse a
presente ata que vai ser assinada por si e que eu Isabel Maria da Conceição Centeio Gameiro,
escrevi e subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------

o Presidente da Câmara Municipal

A Secretária da Reunião

(Isabel Gameiro)
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