MUNICÍPIO D A GOLEGÃ
CÂMARA MUNI C IPA L

============================ ATA N.°31/2021 ==========================
------ REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRiA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA
DEZEMBRO DE 2021:

17 DE

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

---------- Aos dezassete dias do mês de dezembro 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 Manue1a Barreiros
Nunes Serrão de Faria Veiga. ------------------------------------------------------------------------------------------ Esteve presente o Senhor Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Acácio
Galrinho Nunes a fim de prestar quaisquer esc1arecimentos.------------------------------------------------------ A reunião foi secretariada e ata redigida pela Assistente Técnica, Isabel Maria da
Concei ção Centei o G ameiro. ---------------------------------------- ---------------------------------------------------- Abertura oficial da reunião ----------------------------------------------------------------------------- Às nove horas, 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- lnforrnaç.ão do Excelentíssimo Presidente da Câmara sobre a representação do
Município no Conselho de Administração da RSTJ - Gestão e Tratamento de Resíduos, E.I.M. ,
S.A. e no Conselho Fiscal da Resitejo e na C.I.M.L.T. ----------------------------------------------------------- 1.2 - Proposta do Excelentíssimo Presidente da Câmara para designação de
representantes do Município em diversas entidades ---------------------------------------------------------------- Ponto Dois -------------------------------------------------------------------------------------------

Página 1 de 13
Reunlào de 17/ 12/202 1
Ata 3 1/202 \

MUNicíPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

---------- Divisão de Administração e Finanças:------------------------------------------------------------------ 2.1 - Pedido de revisão de preços referente à empreitada de obras públicas de "Reabili-

tação da VCE - Estrada de São Miguel e Construção de Rotunda ao KM 42+5058 da EN243"
apresentado pela cocontratante Lusosicó - Construções, S.A.----------------------------------------------------- 2.2 - Procedimento por concurso público empreitada de obras públicas de "Reabilitação

da VCE - Estrada de São Miguel e Construção de Rotunda ao KM 42+505 da EN 243" - Aprovação da minuta do contrato - Revisão de preços - artigos 98.° e 382.° do Código dos Contratos
Públicos e artigo 33.° da Lei n.O 75/2013, de 12 de setembro --------------------------------------------- Ponto Três --------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente:------------------------------------------------------------- 3.1 - Regime Jurídico da Estruturação Fundiária:-------------------------------------------------------- 3.1.1 - Pedido de isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de

Imóveis e de Imposto de selo ------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.2 - Pedido de isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de

Imóveis e de Imposto de selo ------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Quatro ------------------------------------------------------------------------------------------------ Divisão de Intervenção Social: --------------------------------------------------------------------------- 4.1 - Estratégia Local de Habitação da Golegã ----------------------------------------------------------- 4.2 - Aprovação das Nonnas do Voucher de Natal--------------------------------------------

---------- 4.3 - Protocolo de cooperação a celebrar entre o Município da Golegã e o Núcleo do

Sporting Clube de Portugal da Golegã com vista à realização do XTERRA Portugal nos anos
2022, 2023 e 2024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.4 - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã: ------------------------------ 4.4.1 - Pedido de apoio financeiro ------------------------------------------------------------------------- 4.4.2 - Pedido de isenção das taxas municipais / Festa de Natal-----------------------------

---------- 4.5 - Associação Cultural Cantar Nosso / Concerto à Padroeira ------------------------------
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---------- 4.6 - Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 1139 Golegã / Parque de Campismo -----

---------- Pedido de isenção das taxas municipais ------------------------------------------------------------------- Período antes da ordem do dia:-------------------------------------------------------------------------- Período de intervenção do público: ------------------------------------------------------------

---------- Nos termos do art.O 49.° da Lei n.O 75/2013, de 12 de setembro foi dada a palavra ao
público, não havendo ninguém interessado em intervir.----------------------------------------------------------- Aprovação da ata:---------------------------------------------------------------------------------

---------- O Excelentíssimo Presidente solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária
da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 3 de dezembro 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.04120l5, de 7 de janeiro, sem a participação
da Senhora Vereadora Maria Manue1a Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga, por não ter estado
presente na reunião a que a ata se 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 470.382,35€ (Quatrocentos e setenta mil
trezentos e oitenta e dois euros e trinta e cinco cêntimos);--------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 423.09l,89€ (Quatrocentos e vinte e três mil e noventa e um
euros e oitenta e nove cêntimos);-------------------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 47.290,45€ (Quarenta e sete mil duzentos e noventa euros
e quarenta e cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------- Período de intervenção dos membros do Executivo Municipal: -------------------------

---------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores para
tratamento de assuntos gerais da autarquia:-------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu conhecimento que esteve presente no
Congresso da Associação Nacional de Municípios, assim como o Presidente da Junta de
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Freguesia da Golegã e o Presidente da Assembleia Municipal da Golegã.-------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara também deu conhecimento participou em
reuniões realizadas na CIMLT e na Resitejo. ----------------------------------------------------------------------- Quanto à próxima reunião ordinária do Executivo Municipal, o Excelentíssimo
Presidente da Câmara deu conhecimento que, de acordo com o Regimento da Câmara Municipal
da Golegã, a mesma realizar-se-á no dia 3 de janeiro de 2022, pelas 10:00 horas, em virtude de
ter concedido tolerância de ponto para o dia 31 de dezembro de 2021, aos trabalhadores do
Município da Golegã. -------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara referiu que se ia iniciar uma auditoria externa
administrativa às contas ao Município da Golegã.----------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque perguntou se
já havia data para a reunião que havia solicitado na Reunião de Câmara anterior, com a anterior e
com o actual com o Diretor do Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho,
tendo o Senhor Vice-Presidente da Câmara respondido que não lhe parecia necessária a
realização dessa reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque referiu que,
até ao passado dia 18 de outubro, não tinham tido conhecimento que a caldeira estava avariada
pelo que considerava pertinente que todo o executivo municipal ouvisse as mesmas informações
por parte da anterior Directora e do actual Director, sugerindo que os mesmos fossem ouvidos na
próx ima reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que, no Agrupamento de Escolas da Golegã,
Azinhaga e Pombalinho, a caldeira era o menor dos problemas e que o grau de insatisfação nos
últimos vinte anos era enonne, tendo a Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio
Caixinha Duque respondido que o Senhor Vice-Presidente da Câmara era a primeira pessoa que
lhe fazia chegar essa infonnação. -------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque solicitou que
na próxima reunião de Câmara lhe fosse disponibilizada uma cópia da ata da última reunião do
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Conselho Municipal de Juventude.------------------------------------------------------------------------------------ Quanto aos semáforos do cruzamento da Rua José Farinha Relvas com a Rua Agostinho
Macedo, a Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que têm
sido questionados sobre o facto de estarem intermitentes e de já terem ocorrido acidentes naquele
local, e que tem respondido que se deve estar a aguardar por algumas peças para ser feita a
reparação, tendo o Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Acácio Galrinho Nunes,
devidamente autorizado, respondido que se estava a aguardar o fornecimento de peças. -------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
lamentavam o facto de cada vez que um funcionário da autarquia ter necessidade de ser testado,
esse teste ser-lhe retirado do seu plafond mensal e pessoal, e que consideravam que este
procedimento deveria ser alterado, pois os funcionários não podem ser prejudicados, por terem
que ser testados face ao exercício de funções profissionais. ------------------------------------------------------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara respondeu que não existe nenhuma informação da
Câmara no sentido de a fannácia proceder dessa maneira.-------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque perguntou
pelo auto referente à vistoria realizada à Quinta das Obras, que havia solicitado na última
reunião, tendo o Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente respondido que ainda não
estava elaborado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque perguntou
que obras é que já haviam sido realizadas naquele espaço e uma vez que as mesmas não eram
conhecidas, solicitou que na próxima reunião de Câmara fossem infonnados sobre as mesmas.--------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque perguntou se

haveria alguma alteração à Corrida São Silvestre 2021, tendo o Senhor Vice-Presidente da
Câmara respondido que se trata de uma corrida com cerca de seiscentos participantes, com as
mesmas regras de contingência da Corrida São Silvestre de Lisboa que contou com cerca de dez
mil participantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque perguntou se,
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uma vez que não pretendem cancelar a corrida, o que consideram errado, se pelo menos a partida
não poderia ser faseada, a partida não poderia ser faseada, tendo o Senhor Vice-Presidente da
Câmara respondido que tinha sugerido essa hipótese, mas que a organização disse que só
procedem desse modo quando são mais de mil participantes.----------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso referiu que um munícipe
do Pombalinho lhe tinha dito que tinha sido colocada uma mesa frente a uma moradia sua e que
já tinha enviado uma reclamação para a Câmara, tendo a Senhora Vereadora Maria Manuela
Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga esclarecido que, na sequência do email recebido da parte
do munícipe em questão, se tinha deslocado ao Pombalinho e conversado sobre o assunto com o
Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho e sido informada que se tinha chegado ao
entendimento de retirar a mesa, logo que o munícipe fosse habitar a referida moradia.----------------------- A Senhora Vereadora Maria Manue1a Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga disse que
o munícipe também foi alertado que com a retirada da mesa e espaço ficaria disponível para
estacionamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- POl1to 1Jm ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabil1ete de Apoio à Presidêl1cia:------------------------------------------------------------------------ 1.1- Il1formação do Excelel1tíssimo Presidel1te da Câmara sobre a represel1tação
do MUl1icípio

110

COllSelho de Admillistração da RSTJ - Gestão e Tratamel1to de Resíduos,

E.I.M., S.A., 110 COllSelho Fiscal da Resitejo e l1a C.I.M.L.T.: --------------------------------------

---------- Foi presel1te à Câmara a il1formação n.O 14856, datada de 14 de dezembro de 2021, para
tomada de conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento da infonnação do Excelentíssimo Presidente da Câmara
sobre a representação do Município da Golegã no Conselho de Administração da RSTJ - Gestão
e Tratamento de Resíduos, E.LM., S.A. e no Conselho Fiscal da Resitejo e na C.LM.L.T.. ------------------ 1.2 - Proposta do Excelel1tíssimo Presidel1te da Câmara para desigl1ação de
represel1tal1tes do MUl1icípio em diversas el1tidades:-------------------------------------------------Página 6 de 13
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---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 14860, datada de 14 de dezembro de 2021, com
a proposta do Exce\entíssimo Presidente da Câmara para designação de representantes do
Muni cípi o em di versas entidades. ------------------------------ ------------------------------------------------------ Sob proposta do Exce\entíssimo Presidente da Câmara:------------------------------------------------ 1 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a designação da Senhora Vereadora

Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga como representante do Município da
Golegã na Assembleia Geral da RSTJ - Gestão e Tratamento de Resíduos, E.I.M., S.A.;-------------------- 2 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a designação do Senhor VicePresidente da Câmara, Df. Diogo Miguel A1caçarenho Rosa como representante do Município da
Golegã no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho;--------------- 3 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a designação do Senhor Vice-

Presidente da Câmara, Df. Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa como representante do Município da
Golegã no Conselho Estratégico da Reserva Natural do Paúl do Boquilobo; ---------------------------------- 4 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a designação do Excelentíssimo

Presidente da Câmara Municipal, António Carlos da Costa Camilo, do Senhor Vice-Presidente
da Câmara, Dr. Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa e da Senhora Vereadora Maria Manuela
Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga como representantes do Município da Golegã na
Associação dos Municípios do Vale do Tejo;------------------------------------------------------------------------ 5 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a designação do Exce\entíssimo

Presidente da Câmara Municipal, António Carlos da Costa Camilo, do Senhor Vice-Presidente
da Câmara, Dr. Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa como representantes do Município da Golegã
na Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis. ------------------------------------------------------------------------- I'onto I>ois ---------------------------------------------------------------------------------------------------- I>ivisão de Administração e Finanças:------------------------------------------------------------------ 2.1 - I'edido de revisão de preços referente à empreitada de obras públicas de
"Reabilitação da VCE - Estrada de São Miguel e Construção de Rotunda ao KM 42+5058
da EN243" apresentado pela co contratante Lusosicó - Construções, S.A.:---------------------Página 7 de 13
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---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 8578, datada de 24 de novembro de 2021, sobre
o pedido de revisão de preços referente à empreitada de obras públicas de "Reabilitaçãp da VCE
- Estrada de São Miguel e ConstlUção de Rotunda ao KM 42+5058 da EN243".------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
tinha dúvidas sobre esta revisão de preços, tendo referido que conforme imposição legal a
mesma não pode beneficiar, nem prejudicar nenhuma das entidades, tendo a Assistente Técnico,
Paulo Manuel de Matos Caixinha esclarecido que a proposta foi calculada pela LusosicóConstlUções,S.A., o que nos deixa resguardados.------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, 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 da Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de
Faria Veiga, do Senhor Vice-Presidente da Câmara e do Excelentíssimo Presidente da Câmara,
aprovar a revisão de preços referente à empreitada de obras públicas de "Reabilitaçãp da VCE Estrada de São Miguel e ConstlUção de Rotunda ao KM 42+5058 da EN243" apresentado pela
co contratante Lusosicó - Construções, S.A, no montante de 18.188,84 € (Dezoito mil cento e
oitenta e oito euros e oitenta e quatro cêntimos), acrescentado o valor de 1.091,33€ (Mil e noventa e um euros e trinta e três cêntimos) correspondente ao valor do IVA a 6%, perfazendo o montante de 19.280,17€ (Dezanove mil duzentos e oitenta e oito euros e dezassete cêntimos), sendo a
revisão a menos onerosa para o contratante.----------------------------------------------------------------

---------- 2.2 - Procedimento por concurso público empreitada de obras públicas de "Reabilitação da VCE - Estrada de São Miguel e Construção de Rotunda ao KM 42+505 da EN
243" - Aprovação da minuta do contrato - Revisão de preços - artigos 98.° e 382.° do Código
dos Contratos Públicos e artigo 33.° da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro:------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 14664, datada de 9 de dezembro de 2021, sobre
o procedimento por concurso público empreitada de obras públicas de "Reabilitação da VCE Estrada de São Miguel e Contrução de Rotunda ao KM 42+505 da EN 243".-------------------------
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---------- A Câmara deliberou, por maioria, 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 da Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de
Faria Veiga, do Senhor Vice-Presidente da Câmara e do Excelentíssimo Presidente da Câmara,
aprovar a minuta do contrato da revisão de preços referente ao procedimento por concurso
público empreitada de obras públicas de "Reabilitação da VCE - Estrada de São Miguel e
Construção de Rotunda ao KM 42+505 da EN 243".--------------------------------------------------------------- Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente:------------------------------------------------------------ 3.1 - Regime Jurídico da Estruturação Fundiária:-------------------------------------------------- 3.1.1 - Pedido de isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis e Imposto de Selo:------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 85, datada de 2 de dezembro de 2021, sobre o
pedido de emparcelamento simples.----------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, aprovar, nos tennos da Lei n.O 11112015, de 27 de agosto, o pedido de
emparcelamento simples referente ao prédio inscrito na matriz predial rústica da Freguesia da
Golegã com o artigo 40 da Secção AHl descrito na Conservatória do Registo Predial da Golegã
sob o número 3238 para emparcelar com o prédio inscrito na matriz predial rústica da Freguesia
da Golegã com o artigo 9 da Secção AH-AHI.---------------------------------------------------------------------- 3.1.2 - Pedido de isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis e Imposto de Selo:---------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 14382, datada de 2 de dezembro de 2021, sobre
o pedido de emparcelamento simples.-------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, aprovar, nos tennos da Lei n.O 111/2015, de 27 de agosto, o pedido de
emparcelamento simples referente ao prédio inscrito na matriz predial rústica da Freguesia da
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Golegã com o artigo 29 da Secção Z descrito na Conservatória do Registo Predial da Golegã sob
o número 3211 para emparcelar com o prédio inscrito na matriz predial rústica da Freguesia da
Golegã com o artigo 28 da Secção Z.------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto Quatro ------------------------------------------------------------------------------------------------ Divisão de Intervenção Social: --------------------------------------------------------------------------- 4.1 - Estratégia Local de Habitação da Golegã: ------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.O 14618, datada de 9 de dezembro de 2022, sobre
a Estratégia Local de Habitação da Golegã.-------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Semão de Faria Veiga disse que
houve negociações com o IRU, mas tinham enviado algumas alterações, meramente
burocráticas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Semão de Faria Veiga referiu
que sendo o processo aprovado, apesar de não se tratar de um documento concluído, poder-se-á
avançar com o processo, inserindo-o na paltafonna digital.------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque referiu que
uma vez que se trata de um documento dinâmico, sujeito a diversas alterações, sempre que
necessário, pelo que so!icitava que lhes fosse dado conhecimento dessas alterações sempre que
as mesmas ocorres sem. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar a Estratégia Local de Habitação da Golegã.--------------------------

---------- 4.2 - Aprovação das Normas do Voucher de Natal: -------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 14864, datada de 14 de dezembro de 2021,
sobre as Normas do Voucher de Natal.------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que no
documento em questão, onde consta" funcionários", deve constar "colaboradores" uma vez que
o programa é para abranger todos os que exercem funções na Câmara Municipal da Golegã e não
somente os seus funcionários--------------------------------------------------------------------------------Página 10 de 13
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Nonnas do Voucher de Natal, com as
alterações propostas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 - Protocolo de cooperação a celebrar entre o Município da Golegã e o Núcleo do
Sporting Clube de Portugal da Golegã com vista à realização do XTERRA Portugal nos anos 2022,
2023 e 2024: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Golegã e
o Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã com vista à realização do XTERRA Portugal
nos anos 2022, 2023 e 2024. -------------------------------------------------------------------------------------------- Neste momento, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, nos tennos da alínea b) do n.ol
do art. ° 69 do Código do Procedimento Administrativo, ausentou-se da reunião, por ser filho do
Presidente do Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã, tendo regressado após a votação.
---------- A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, aprovar o protocolo de
colaboração a celebrar entre o Município da Golegã e o Núcleo do Sporting Clube de Portugal da
Golegã com vista à realização do XTERRA Portugal nos anos 2022, 2023 e 2024.--------------------------- 4.4 - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã:--------------------------- 4.4.1 - Pedido de apoio financeiro:--------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 14554, datado de 6 de dezembro de 2021, sobre
o pedido de apoio financeiro solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
da Golegã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque perguntou
se o valor do subsídio protocolado com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da
Golegã estava a ser pago, tendo o Excelentíssimo Presidente da Câmara respondido que,
mensalmente esse valor é pago, e referiu que o valor total a atribuir aos Bombeiros seria de
8.000€, sendo 4.000€ suportados pela Câmara e 4.000€ pela Associação Feira Nacional do
Cavalo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque referiu que o
protocolo celebrado entre o Município da Golegã e a Associação Humanitária dos Bombeiros
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Voluntários da Golegã já contempla a os custos acrescidos com o apoio à Feira Nacional do
c:a11alo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções da Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira
Mota Sampaio C:aixinha Duque e do Senhor Vereador António Francisco Oli11eira Pires C:ardoso
e com os 110tOS a fa110r da Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria
Veiga, do Senhor Vice-Presidente da C:âmara e do Excelentíssimo Presidente da C:âmara,
apro11ar e conceder a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã um apoio
---------- 4.4.2 - Pedido de isenção das taxas municipais / Festa de Natal:---------------------------------- Foi presente à C:âmara a infonnação n.o 4355, datado de 30 de n011embro de 2021, sobre
o pedido de isenção das taxas municipais, apresentado pela Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários da Golegã, referentes ao apoio cedido para a realização da Festa de Natal
2021 .------------------------------------------------------------------- ------~ --------------------------------------------- A C:âmara deliberou, por unanimidade, isentar a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários da Golegã do pagamento das taxas municipais referentes ao apoio cedido
para a realização da Festa de N atai 2021.---------------------------------------------------------------------------- 4.5 - Associação Cultural Cantar Nosso / Concerto à Padroeira -------------------------

---------- Pedido de isenção das taxas municipais: -----------------------------------------------------__________ Foi presente à C:âmara a informação n.04356, datada de 30 de n011embro de 2021,
sobre o pedido de isenção das taxas municipais, apresentado pela Associação C:ultural C:antar
Nosso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A C:âmara deliberou, por unanimidade, isentar a Associação C:ultural C:antar Nosso do
pagamento das taxas municipais referentes ao apoio cedido para a realização do C:oncerto à
Padroeira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 5 - Aprovação de deliberações em minuta:----------------------------------------------------------- Nos tennos do n.03 do art.o 57° da Lei n° 7512013, de 12 de setembro, foi deliberado,
por unanimidade, para que produza, efeitos imediatos, apro11ar as deliberações constantes nos
pontos 1.2, 2.1, 2.2, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.41, 4.4.2, 4.5 e 4.6.---------------------------------Página 12 de 13
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---------- Encerramento da reunião: ----------------------------------------------------------------------

---------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara
encerrada a reunião, quando eram dez horas 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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