MUNIcíPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

------ REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA 5 DE
NO VEMBRO DE 2021:

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

---------- Ao quinto dia do mês de novembro 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 Sampaio Mota Caixinha Duque, Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa, VicePresidente da Câmara, António Francisco Oliveira Pires Cardoso e Maria Manuela Barreiros
Nunes Serrão de Faria Veiga.------------------------------------------------------------------------------------------ A reunião foi secretariada e a ata redigida pelo Coordenador Técnico, Paulo Manuel de
Matos Caixinha.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abertura Oficial da Reunião -------------------------------------------------------------------

---------- Às dez horas e vinte minutos, verificando-se a existência de quórum o Excelentíssimo
Presidente da Câmara deu início à reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------- J>onto 1Jrn ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Apoio à J>residência ----------------------------------------------------------------------- 1.1 - Ratificação do despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente. ------------------------------ J>onto I>ois ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Auditoria Interna ------------------------------------------------------------------

--------- 2.1 - Relatório de Acompanhamento do Plano Financeiro do Município da Golegã - 3°
Trimestre de 2021 - Tomada de conhecimento. -----------------------------------------------------------

--------- 2.2 - Proposta de alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança. --------------- Pedido para submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------ J>onto llrês ---------------------------------------------------------------------------------------------------- I>ivisão de Administração e Finanças ---------------------------------------------------------Página 1 de 15
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--------- 3.1 - Proposta de autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e pagamento
em atraso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2 - Comissão de Acompanhamento da Central de Compras Eletrónicas da Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo. ----------------------------------------------------------------------------------- 3.3 - Contratos interadministrativos de delegação de competências da Câmara Municipal
da Golegã nas Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------- ]>OlltO ()llatro ------------------------------------------------------------------------------------------------ Divisão de Obras, Urballismo e Ambiellte ------------------------------------------------------------ 4.1 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações. ----------------------------------------- 4.1.1 - Código 982682 / área 102 / 251 00. --------------------------------------------------------------- 4.1.2 - Código 1769 / área 102 / 12500. ------------------------------------------------------------------ 4.1.3 - Código 2053 / área 102 / 6558. -------------------------------------------------------------------- 4.2 - Rancho Folclórico "Os Campinos da Azinhaga". ------------------------------------------------- 4.3 - Associação Feira Nacional do Cavalo. ------------------------------------------------------------- 4.3.1 - Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais de realização da FNC
2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.2 - Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais de licença de ruído ----------------- ]>OlltO <:illco --------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Illtervellção Social -------------------------------------------------------------------

--------- 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.
--------- 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. --------------------------------------------

--------- 5.3 - Candidatura ao apoio ao arrendamento habitacional. --------------------------------------------- 5.3.1 - Processo ARR2/2021 . ---------------------------------------------------------------------Página 2 de 15
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--------- 5.3.2 - Processo ARR6/2021. ------------------------------------------------------------------------------ 5.3.3 - Processo ARR 7/2021 . ------------------------------------------------------------------------------ 5.4 - Candidatura ao apoio ao incentivo à natalidade. ------------------------------------------

--------- Processo NAT23/2021. ------------------------------------------------------------------------------

--------- 5.5 - Liga Portuguesa Contra o Cancro. ------------------------------------------------------------------ Pedido de isenção das taxas municipais referentes à cedência do Auditório EngO Ricardo
1v1agalllães. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 5.6 - Tejo d'Honra - Associação de Desenvolvimento Regional. ------------------------------------ Pedido de isenção das taxas municipais referentes à cedência de transporte. ---------------

--------- 5.7 - Clube de T énis da Golegã. --------------------------------------------------------------------------- Pedido de apoio logístico e financeiro para a realização do XXII Open da GolegãlFNC.--

--------- 5.8 - Associação Feira Nacional do Cavalo. ------------------------------------------------------------- Pedido de apoio financeiro para a realização da FNC2021. ------------------------------------

---------- Aprovação da ata:------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente solicitou a dispensa da leitura da ata n° 26, referente à
reunião ordinária da Câmara 1v1unicipal da Golegã realizada no dia vinte e dois de outubro de
dois mil e vinte e um, uma vez que a mesma tinlla sido enviada, digitalmente a todos os
membros do executivo municipal, tendo sido aprovada, por unanimidade. ---------------------------

---------- Período Antes da Ordem do Dia:------------------------------------------------------------------------ Disponibilidade de Tesouraria: ------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conllecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 216 155,27 € (duzentos e dezasseis mil
cento e cinquenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos); --------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 171 583,37 € (cento e setenta e um mil quinllentos e oitenta e
A euros e tnnta
.
A ' ) ; -------------------------------------------------------------------------tres
e sete centlmos
---------- Operações não Orçamentais: 44 571,90 € (quarenta e quatro mil quinllentos e setenta e
um euros e noventa centlmos . ------------------------------------------------------------------------------A'

)
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---------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara, na posse da palavra, informou que a Senhora
Ministra da Agricultura, Dra. Maria do Céu Antunes iria estar presente no dia de hoje na Feira
Nacional do Cavalo, aproveitando igualmente para endereçar à Senhora Vereadora, Ana Isabel
Madeira Sampaio Mota Caixinha Duque e ao Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires
Cardoso, convite para estarem presentes no jantar com a Senhora Ministra da Agricultura, Dra.
Maria do Céu Antunes.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara, não tendo mais nada a relatar antes da ordem
do dia, passou a palavra aos Senhores e Senhoras Vereadoras da Câmara Municipal. ------------------------ Ato contínuo, tomou a palavra a Senhora Vereadora, Ana Isabel Madeira Sampaio Mota
Caixinha Duque. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção da Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Sampaio Mota Caixinha
])ll<I lle : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- A Senhora Vereadora, Ana Isabel Madeira Sampaio Mota Caixinha Duque, na posse da
palavra, solicitou informações relativamente ao ponto de situação dos casos COVID 19 no
concelho, se existia algum funcionário do Município contagiado e se a desinfeção das piscinas se
deveu a algum caso COVID. Solicitou ainda a Senhora Vereadora, um pedido de
esclarecimentos, sobre a situação exposta no 'facebook" pela S(l D. Marina Maltez,
relativamente aos restos mortais da sua avó, colocando em causa a instituição Município da
Golegã bem como dos funcionários, solicitando que fosse efetuado um relatório pelos respetivos
serviços, devendo o mesmo ser apresentado a este órgão logo que seja possível. ----------------------------- O Excelentíssimo Presidente, relativamente ao ponto de situação do COVIDI9, passou
a palavra ao Senhor Vice - Presidente, Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa. ------------------------------------- Na posse da palavra o Senhor Vice - Presidente, Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa,
informou que os casos de COVID19 se encontravam circunscritos à Santa Casa da Misericórdia
de Golegã, estando a mesma entidade em permanente contato com o Município e com o
Delegado de Saúde, existe no entanto um funcionário do Município que testou positivo,
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encontrando-se o mesmo em isolamento profilático, mais informou que a desinfeção das piscinas
não teve como alvo exclusivo o COVIDI9, mas que se aproveitou a situação e efetuou-se
igualmente a desinfeção do recinto desportivo, não tendo mais nada a acrescentar o Senhor Vice
- Presidente, Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa, passou a palavra ao Senhor Presidente da
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente, no que conceme à situação exposta no ''facebook''
informou que teve conhecimento do exposto e que se trata na sua opinião de um não assunto,
partilhando da opinião da Senhora Vereadora, Ana Isabel Madeira Sampaio Mota Caixinha
Duque de que se deverá efetuar um relatório, devendo o mesmo ser presente a este órgão,
acrescentou ainda que já tinha contactado os serviços desta edilidade, e que pelo que lhe foi
transmitido, os serviços agiram de maneira correta e com a maior lisura no que a este assunto diz
respeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais nada a tratar antes da ordem do dia, o Excelentíssimo passou para a
ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ()rdtern dto I>ia: ---------------------------------------------------------------------------------------------- J>Ollto 1Jrn ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete dte Apoio à J>residtência ----------------------------------------------------------------------- 1.1 - Ratificação dto dtespacho exaradto pelo Excelentíssirno Senhor J>residtente. -------------- Substituição dto Edtital n° 57/2021 pelo Edtital n° 62/2021. ---------------------------------

---------- Foi presente à Câmara o despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara,
em 18 de outubro de 2021, a determinar a substituição do Edital n° 57/2021 pelo Edital n°
62/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora, Ana Isabel Madeira Sampaio Mota Caixinha Duque e o Senhor
Vereador António Oliveira Pires Cardoso, declaram que votam contra a Ratificação do Despacho
exarado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, em virtude de considerar que o
mesmo não cumpre com o estatuído no número 3 do artigo 35° da Lei n° 75/2013, datado de 12
de setembro, dado o Edital n° 62/2021 ser datado de 18 de outubro de 2021, pelo que o mesmo
Página 5 de 15
Reunião de 05/11/2021
Ata 27/2021

MUNIcíPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

deveria ter sido presente à reunião do órgão executivo do dia 22 de outubro de 2021, além de não
conseguirem perceber o que se passou relativamente a este assunto, uma vez que o Edital n°
57/2021 ratificado na Reunião de Câmara passada já deu origem a mais dois editais, todos eles
com a data de 18 de outubro, o que leva a crer que existem datas que não correspondem à
elaboração dos referidos documentos. ------------------------------------------------------------------------------- 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
A1caçarenho 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. -------------------------------------------------------------------------------------- J>onto I>ois ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Auditoria Interna --------------------------------------------------------------------------- 2.1 - Relatório de Acompanhamento do J>lano Financeiro do Município da Golegã
- 3° Trimestre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o Relatório de Acompanhamento do Plano do Município da
Gol egã - 3° Trimestre. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do relatório de Acompanhamento do Plano Financeiro
do Município da Golegã relativo ao 3° Trimestre de 2021. ------------------------------------------------------- 2.2 - J>roposta de Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de Segurança.
---------- Foi presente à Câmara a Proposta de Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal
de Segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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°, conjugado com a alínea c) do nO 3 do artigo
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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. ---------------------------------------------------------------------- J>onto 1rrês ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças. ------------------------------------------------------------------ 3.1 - J>roposta de autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromisso e
pagamentos em atraso. --------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n° 12530 do Serviço de Património, datada de vinte
e um de outubro de dois mil e vinte e um, sobre a proposta de autorização prévia no âmbito da
Lei dos compromissos e pagamentos em atraso. -------------------------------------------------------------------- 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. ------------------------------- 3.2 - Comissão de acompanhamento da Central de Compras Eletrónicas da
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do 1rejo. ------------------------------------------------------

__________ Foi presente à Câmara a informação n0 12732 do Serviço de Património, datada de vinte
e cinco de outubro de dois mil e vinte e um, sobre a Comissão de acompanhamento da Central de
Compras Eletrónicas da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. -------------------------------------- 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 nO 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. ------------
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------- 3.3 - Contratos Interadministrativos de delegação de competências da Câmara
Municipal da Golegã nas Juntas de Freguesia. ------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n° 12947 da Divisão Municipal de Administração e
Finanças, datada de vinte e oito de outubro de dois mil e vinte e um, relativa aos Contratos
Interadministrativos de delegação de competências da Câmara Municipal da Golegã nas Juntas
de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
Informação em apreço, que os contratos interadministrativos de delegação de 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. ----------------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto Quatro ------------------------------------------------------------------------------------------------ Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente. ------------------------------------------------------------ 4.1 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações. ------------------------------------- 4.1.1 - Código 982682 / área 102/ 25100. -------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n° 12402 do Serviço de Abastecimento de Águas,
datada de vinte de outubro de dois mil e vinte e um, sobre o pedido de pagamento de água em
prestações referente ao código 982682, área 102, número 25100. ----------------------------------------------- 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. ---------------Página 8 de 15
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---------- Foi presente à Câmara a informação n° 12404 do Serviço de Abastecimento de Águas,
datada de vinte de outubro de dois mil e vinte e um, sobre o pedido de pagamento de água em
prestações referente ao código 1769, área 102, número 12500. -------------------------------------------------- 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 1769, área 102, número 12500, em três prestações mensais e
sucessivas, sendo as duas primeiras prestações no valor de 40,00 € (quarenta euros) cada e a
terceira prestação 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. --------------------------------------------------------

---------- 4.1.3 - Código 2035 / área 102 / 6558. ------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n° 12440 do Serviço de Abastecimento de Águas,
datada de vinte de outubro de dois mil e vinte e um, sobre o pedido de pagamento de água em
prestações referente ao código 2035, área 102, número 6558. ---------------------------------------------------- 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. --------------------------------------------------------

---------- 4.2 - Rancho Folclórico "Os Campinos de Azinhaga". --------------------------------------------- Pedido de isenção do pagamento das taxas municipais de licença de ruído. -----------
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---------- Foi presente à Câmara o pedido de isenção de taxas Municipais de licença de ruído,
apresentado pelo Rancho Folclórico "Os Campinos de Azinhaga". --------------------------------------------- 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. ------------------------------------------------------ 4.3 - Associação Feira Nacional do Cavalo. --------------------------------------------------

---------- O Exce1entíssimo Presidente, informou que nos termos do no n° 4 do artigo 31 °
conjugado com o disposto na alínea a) do artigo 69° ambos do Código do Procedimento
Administrativo, não pode estar presente na votação do presente ponto, por se considerar
impedido, uma vez que exerce o Cargo de Presidente da Associação Feira Nacional do Cavalo,
ausentando-se assim do Salão Nobre dos Paços do Concelho, para os restantes membros do
Executivo Municipal, procederem à deliberação dos pontos em questão, passando a presidir a
reunião o Senhor Vice-Presidente, Diogo Miguel A1caçarenho Rosa. ------------------------------------------ 4.3.1 - Pedido de Isenção do pagamento das taxas municipais de realização da
FN C 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara o pedido de isenção do pagamento das taxas municipais de
realização da FNC 2021, apresentado pela Associação Nacional do Cavalo. ---------------------------------- 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. ------------------------------------------------ 4.3.2 - Pedido de Isenção do pagamento das taxas municipais de licença de ruído. -

---------- Foi presente à Câmara o pedido de isenção de taxas municipais de licença de ruído,
apresentado pela Associação Feira Nacional do Cavalo Rancho. ------------------------------------------------ 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. ---------------------------------------
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---------- Após as referidas deliberações, o Excelentíssimo Presidente regressou ao Salão Nobre
dos Paços do Concelho, para prosseguir com a reunião, passando a presidir a mesma. ----------------------- J>Ol1to <:il1co -------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Il1tervel1ção Social ---------------------------------------------------------------------------- 5.1 - J>rotocolo a celebrar el1tre a Direção - Geral dos Assul1tos <:ollSulares e
<:omul1idades J>ortuguesas e o MUl1icípio da Golegã 110 Âmbito das formas de articulação e
colaboração

110

apoio aos trabalhadores do Gabil1ete de Apoio aos Emigral1tes (GAE) de

Golegã. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara o Protocolo de Colaboração, 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 Gol egã ----------------------------------------------------------------------------------------- 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 formas de articulação e colaboração no apoio aos trabalhadores do Gabinete de
Apoio aos Emigrantes (GAE) de Golegã, delegando no Excelentíssimo Presidente da Câmara
Municipal, competência para a respetiva outorga. ------------------------------------------------------------------ 5.2 - M G<:lube de J>ortugal. ------------------------------------------------------------------------------ J>edido de isel1ção das taxas mUl1icipais referel1tes a visita ao Equuspolis, à <:asa Estúdio <:arlos Relvas e ao Museu da Máquil1a de Escrever. ---------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação nO 12094 do Serviço de Turismo, datada de treze de
outubro de dois mil e vinte e um, sobre o pedido de isenção das taxas municipais referentes a
visita ao Equuspolis, à Casa - Estúdio Carlos Relvas e ao Museu da Máquina de Escrever. ---------------- 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. -----------------Página 11 de 15
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---------- 5.3 - Candidatura ao apoio ao arrendamento habitacional. --------------------------------------- 5.3.1 - Proces s o ARR2/2021. ------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n° 12786 do Serviço de Ação Social, datada de
vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e um, sobre o processo ARR212021. ------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o artigo 14° 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 ARR212021 uma
comparticipação mensal de 50,00 € (cinquenta euros), para apoio financeiro para a renda mensal
da sua habitação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.3.2 - Processo ARR6/2021. ------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n° 12788 do Serviço de Ação Social, datada de
vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e um, sobre o processo ARR612021. ------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o artigo 14° 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 ARR612021 uma
comparticipação mensal de 50,00 € (cinquenta euros), para apoio financeiro para a renda mensal
da sua habitação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.3.3 - Process o ARR7/2 021. ------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n° 12790 do Serviço de Ação Social, datada de
vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e um, sobre o processo ARR712021. ------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o artigo 14° 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 ARR 7/2021 uma
comparticipação mensal de 50,00 € (cinquenta euros), para apoio financeiro para a renda mensal
da sua habitação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.4 - Candidatura ao apoio ao incentivo à natalidade. ---------------------------------------------- Processo NAT23/2021. ---------------------------------------------------------------------------Página 12 de 15
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---------- Foi presente à Câmara a informação n° 12780, do Serviço de Ação Social, datada de
vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e um, sobre o processo NAT23/2021. ----------------------------- 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. ----------------- 5.5 - Liga Portuguesa Contra o Cancro. -----------------------------------------------------__________ Pedido de isenção das taxas municipais referentes à cedência do Auditório EngO
Ricardo Magalhães. ------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n° 12302 do Serviço de Turismo, datada de
dezanove de outubro de dois mil e vinte e um, sobre o pedido de isenção das taxas municipais
referentes à cedência do Auditório EngO Ricardo Magalhães. ---------------------------------------------------- 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 Liga Portuguesa Contra o Cancro do pagamento das taxas municipais referentes à
cedência do Auditório EngO Ricardo Magalhães. ------------------------------------------------------------------- 5.6 - Tejo d'Honra - Associação de Desenvolvimento Regional. --------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes à cedência de transporte. ---------

---------- Foi presente à Câmara a informação n° 12469 do Serviço DIS - Administração, datada
de vinte de outubro de dois mil e vinte e um, sobre o pedido de isenção das taxas municipais
referentes à cedência de transporte. ----------------------------------------------------------------------------------- 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. --------------------------------------------------------------------- 5.7- Clube de Ténis da Golegã. -------------------------------------------------------------------------- Pedido de apoio logístico e financeiro para a realização do XXII Open da
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---------- Foi presente à Câmara a informação n° 12439 do Serviço DIS - Administração, datada
de vinte de outubro de dois mil e vinte e um, sobre o pedido de apoio logístico e financeiro para
a realização do XXII Open da Golegã/FNC. ------------------------------------------------------------------------ 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 2 000,00 € (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/FNC. -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- 5.8 - Associação Feira Nacional do Cavalo. ----------------------------------------------------------- Pedido de apoio financeiro para a realização da FNC2021. ---------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente, informou que nos termos do no n° 4 do artigo 31 °
conjugado com o disposto na alínea a) do artigo 69° ambos do Código do Procedimento
Administrativo, não pode estar presente na votação do presente ponto, por se considerar
impedido, uma vez que exerce o Cargo de Presidente da Associação Feira Nacional do Cavalo,
ausentando-se assim do Salão Nobre dos Paços do Concelho, para os restantes membros do
Executivo Municipal, procederem à deliberação dos pontos em questão, passando a presidir a
reunião o Senhor Vice-Presidente, Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa. ------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n° 7626 da Divisão Municipal de Intervenção
Social, datada de vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um, sobre o pedido de apoio
financeiro para a realização da FNC2021 . --------------------------------------------------------------------------- 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 25000,00 (vinte e cinco mil euros) à Associação Feira Nacional do Cavalo. -----Página 14 de 15
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---------- Após a referida deliberação, o Excelentíssimo Presidente regressou ao Salão Nobre dos
Paços do Concelho, para prosseguir com a,reunião, passando a presidir a mesma, --------------------------- 6 - Aprovação de deliberações em minuta: ---------------------------------------------------

---------- Nos termos do n.03 do art.O 57° da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado,
por unanimidade, para que produza, efeitos imediatos, aprovar as deliberações constantes nos
pontos, 1.1,2.2,3.1,3.2,3.3,4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.2,4.3.1,4.3.2, 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4,
5.5,5.6,5.7 e 5.8. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Encerramento da Reunião: ---------------------------------------------------------------------

---------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara
encerrada a reunião, quando eram onze horas e cinco minutos mandando que se lavrasse a
presente ata que vai ser assinada por si e que eu, Paulo Manuel de Matos Caixinha, escrevi e
subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Presidente da Câmara Municipal
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(Paulo Caixinha)
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