MUNIC!PIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

============================ ATA N. °1/2022============================
------ REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOlEGA- REALIZADA NO DIA
DE 2022:

3 DE JANEIRO

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

---------- Aos três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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 A1caçarenho Rosa, VicePresidente da Câmara, António Francisco Oliveira Pires Cardoso e Maria Manue1a Barreiros
Nunes Serrão de Fari a Veiga. -------------------------------------------------------------- ---------------------------- Estiveram presentes o Senhor Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente,
Acácio Galrinho Nunes e a Senhora Chefe da Divisão de Administração e Finanças, Ana
Catarina Ferreira Cristino a fim de prestarem quaisquer esclarecimentos. -------------------------------------- A reunião foi secretariada e ata redigida pela Assistente Técnica, Isabel Maria da
Conceição Centei o Gameiro. -------------------------------------------------------------------------------------------- Abertura oficial da reunião: ----------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara referiu que esta reunião estava agendada para o
dia 31 de dezembro de 2021 , no entanto por ser tolerância de ponto e em cumprimento do
respetivo regimento a mesma foi adiada para o dia de hoje.------------------------------------------------.---.- Às dez horas, o Excelentíssimo Presidente da Câmara desejou um bom Ano Novo a
todos os presentes, e verificando-se a existência de quórum deu início à reunião com a seguinte
ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Apoio à Presidência:

------~-------------------------------------------------------

---------- 1.1 - Designação de representante do Município da Golegã na Comissão de Proteção de
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---------- Ponto Dois ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente:------------------------------------------------------------- 2.1 - Concessão do espaço à Casa do Povo do Pombalinho para construção da ERPI-------------- 2.2 - Imóvel inserido na ARUOI Golegã Oeste:-----------------------------------------------__________ 2.2.1 _ Revogação da deliberação tomada na reunião extraordinária da Câmara
Municipal da Golegã em 15 de dezembro de 2021 -----------.----------------------------------------------------- 2.2.2 - Pedido de vistoria final ------------------------------------------------------------------------------ 2.2.3 - Prorrogação de isenção por cinco anos de beneficios fiscais (IMI) --------------------------- 2.3 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações:------------------------------------------ 2.3.1- Código 2305 / área 102/6608: ---------------------------------------------------------------------- 2.3.2 - Código 13 24 / área 10 I /7200 --------------------------------------------------------------------- Ponto Três --------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Intervenção Social:--------------------------------------------------------------------------- 3.1 - Protocolo a celebrar entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, lP e o Município da Golegã no âmbito da testagem à SARS-COV -2 ------------------------------------- 3.2 - Futebol Clube Goleganense ------------------------------------------------------------------------- 3.2.1 - Pedido de subsídio extraordinário ---------------------------------------------------------------- Ponto Quatro ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1 - Aprovação de deliberações em minuta ------------------------------------------------------------- Período antes da ordem do dia:-------------------------------------------------------------------------- Aprovação da ata:------------------------------------------------------------------------------------------ APFtOVA(;l\O DA ATA: --------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara solicitou a dispensa da leitura das atas números
30 e 3 1 referentes à reunião extraordinária e à reunião ordinária da Câmara Municipal da Golegã
realizadas nos dias 15 e 17 de dezembro, respetivamente, uma vez que as mesmas tinham sido
enviadas, digitalmente a todos os membros do Executivo Municipal, tendo ambas sido
aprovadas, por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------Página 2 de 12
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---------- Disponibilidade de Teso uraria: -------------------------- --------------------------------------

---------- A Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 262.843,36€ (Duzentos e sessenta e dois mil
oitocentos e quarenta e três euros e trinta e seis cêntimos);-------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 215.597,89€ (Duzentos e quinze mil quinhentos e noventa e
sete euros e oitenta e nove cêntimos);-------------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 47.245,4 7€ (Quarenta e sete mil duzentos e quarenta e
cinco euros e quarenta e sete cêntimos).------------------------------------------------------------------------------ Período de intervenção dos membros do Executivo Municipal: -------------------------

---------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores para
tratamento de assuntos gerai s da autarq ui a: -------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu conhecimento que foi assinado o termo de
parceria celebrado entre a Associação Cultural Cantar Nosso e o Município da Golegã, e
informou que tanto o auto da vistoria realizada à da Quinta das Obras bem como a ata do
Conselho Municipal da Juventude estavam disponíveis para quem quisesse ter acesso.----------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara referiu que o Futebol Clube Goleganense
apresentou, além do assunto agendado para a presente reunião, um pedido de revisão do subsídio
mensal que será agendado para ser presente à Câmara, quando forem as revisões dos subsídios
das outras associações.-------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mata Sampaio Caixinha Duque desejou um
bom ano para todos e que fosse um ano profícuo, naquilo que todos pretendem alcançar e, em
relação aos documentos que foram apresentados pediu que lhes fossem enviados por email.---------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mata Sampaio Caixinha Duque, em relação
ao Conselho Municipal da Juventude disse que, na reunião de 7 de dezembro de 2021 , foi pedido
aos vários membros que enviassem as propostas por email para o GAP e que também tinham
pedido que o GAP lhes fizesse chegar essas propostas, pelo que tendo percebido na reunião do
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dia 29 de dezembro de 2021, que os membros tinham enviado as propostas para o GAP, mas que
não lhes tinham feito chegar as mesmas, solicitou que lhes fossem enviadas.---------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
perceberam, na reunião do dia 29 de dezembro de 2021, que os membros tinham enviado as
propostas para o GAP, mas que não lhe tinham feito chegar as mesmas e solicitou que lhes
fossem enviadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara respondeu que j á se tinha falado sobre as
propostas que foram enviadas pelos membros do Conselho Municipal da Juventude, mas que não
tinho qualquer problema em as enviar.------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
tiveram conhecimento que, durante o período de Natal, houve uma turma que teve que ser
testada e o laboratório não tinha vindo à Golegã, tendo sido os encarregados de educação que
tiveram de marcar o teste e dirigirem-se ao laboratório para a sua realização, pelo que uma vez
mais solicitava que este tipo de situação fosse agilizada noutros tennos, com a vinda de um
laboratório à Golegã, a fim de facilitar a vida aos encarregados de educação e aos própríos
alunos, tendo o Senhor Vice-Presidente da Câmara respondido que desconhecia essa situação,
mas que ia tentar perceber o que se tinha passado, porque o que está definido numa situação
dessas é que a diretora de turma informe a enfermeira designada para tal, que por sua vez que o
contacta para agendar a disponibilização do espaço no Hippos e, simultâneamente contactar o
laboratório, para marcar a testagem.---------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que, se houve alguma situação com o
laboratório seria devido ao afluxo de testes, mas que não houve nenhuma indicação da Câmara
para se proceder de maneira diferente e que, nem sequer essa situação lhe tinha sido reportada.------------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara referiu que até agora a testagem no Hippos tem
funcionado bem, que várias turmas foram testadas e até foi alargada a coletividades, com a Casa
do Benfica na Golegã.------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara referiu que se estava a organizar um plano de
testagem à Covid 19 permanente e até haver testagem dentro dos carros. --------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que na
Assembleia Municipal, o Senhor Vice-Presidente da Câmara tinha respondido que a reunião que
solicitaram com a antiga diretora e com o atual diretor da Escola não iria ser agendada e que
queriam confirmação, por parte do Senhor Presidente da Câmara, se esta reunião não é para
realizar e informar que, caso a Câmara não tome as diligências solicitadas, iriam perante a antiga
diretora e com o atual diretor esclarecer a situação referindo que era uma situação que os
incomodava, que queriam ver esclarecida e que gostava muito, para que não houvesse apelidos
de mentirosos, para quem quer que fosse, que esta reunião fosse promovida pela Câmara, e que
se a Câmara não tiver essa disponibilidade, terão que lamentar essa atitude, pois consideram que
este assunto deve ser tratado com seriedade.------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que era
uma situação que os incomodava, que queriam ver esclarecida e que gostava muito, para que não
ficassem apelidos de mentirosos, para quem quer que fosse, que esta reunião fosse promovida
pela Câmara, e que se a Câmara não tiver essa disponibilidade, informavam que iriam pedir essa
reunião para esclarecer o assunto, lamentando, consideram que esses assuntos devem ser tratadas
com seriedade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara respondeu que mantinha a posição que transmitiu
na Assembleia Municipal, a de não realizar a reunião.------------------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque questionou
se podiam solicitar a reunião, tendo o Excelentíssmo Presidente da Câmara respondido que sim. ---------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque quis deixar
uma nota para memória futura que se prende com a alteração do local da CPC], lamentando que
dentro da boa-fé, que tem a certeza que não questionam da sua parte, e tendo estado a exercer a
presidência da CPC] e sendo também vereadora, que a mudança do local não tivesse sido
aflorada em reunião de Câmara. Tendo lamentado o facto das instalações da CPC] terem mudado
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para o Edifício do Equuspolis, pois consideram que o mesmo face à recepção existente não reúne
condições que permitam salvaguardar o sigilo exigido nesta Comissão, e o respeito pela
fragilidade emocional dos agregados e das crianças e jovens por ela acompanhados. Referiu
ainda que a CPC] no Palácio do Pelourinho era uma situação que a incomodava, não por não ter
a certeza que a sua decisão havia sido a correta, mas por saber que a CPC] no Pelourinho
causava alguns transtornos aos utentes, com as escadas terriveis que o Edifício tem, mas que a
falta de privacidade e de respeito pelo sigilo que deve haver numa entidade como a CPC] deve
ser superior às ditas escadas, referiu, ainda, mas que era uma situação que a incomodava, não por
ter a certeza que as suas decisões eram as corretas, mas sabia que a CPC] no Pelourinho causava
alguns transtornos aos utentes, com as escadas terriveis, mas que a falta de privacidade e de
respeito pelo sigilo que deve haver numa entidade como a CPC] deve ser superior às ditas
escadas, referiu, ainda, que esperavam que conseguissem fazer aquilo que não tinha conseguido,
que era ter a CPC] no Equuspolis, toda a gente gosta de trabalhar no Equuspolis, mas depois cá
fora sabe-se quem foi e porque é que foi e que não se deve esquecer que o Equuspolis tem
serviços camarários e uma receção. ---------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque referiu,
também, que consideram que esta crítica e este alerta são necessários pelo respeito por quem está
tão frágil como os pais e as crianças que têm processos nesta entidade.----------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
deixava uma crítica e um alerta pelo respeito por quem está tão frágil como os pais que têm
processos nesta entidade.----------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara referiu que foram tomadas em conta as escadas
e a privacidade e que, pensa que ter mudado para o Equuspolis foi a melhor solução, além de que
os horários de atendimento da CPC], irão ficar desfazados em relação aos dos serviços. -------------------- A Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga disse que
não concordava que existisse mais privacidade no Pelourinho, porque as pessoas estavam à porta
a aguardar o que era pior, e que pedia confidencialidade no Equuspolis, porque todos os que lá
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estão são técnicos, as pessoas batem à porta para serem atendidas e são técnicas que lhes abrem a
porta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga frisou que
contava que não houvesse nenhuma fuga de privacidade e que, no Pelourinho as pessoas estavam
expostas a bater à porta, as escadas que não têm mobilidade e que pensaram que o Equuspolis
seria a melhor solução.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação à privacidade no Equuspolis, a Senhora Vereadora Maria Manue1a Barreiros
Nunes Serrão de Faria Veiga disse que tudo vai ser feito para que seja mantida, será uma
exigência que será feita aos técnicos e, que em termos de mobilidade existe o elevador, e que
considera que existe muito mais privacidade, que é o que se exige nestas situações.------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque referiu que a
pessoa quando chega ao Equusoilis tem que dizer ao que vai, tendo a Senhora Vereadora Maria
Manue1a Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga respondido que isso estava acautelado, porque é
um elemento da CPCJ que vai receber as pessoas, e que foi esse o compromisso assumido.---------------- O Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso desejou um bom ano a
todos os presentes, bem como muita saúde e disse que recordava que em tempos sinalizaram
algumas viaturas na Azinhaga, no terreno ao pé dos edifícios do Bairro da SIC na Rua José
Rafael da Cunha e que está uma viatura sem aviso na Rua Santarena, junto ao cruzamento com a
Rua 25 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso referiu também que está
uma viatura abandonada no Pombalinho, mas que já tem aviso.-------------------------------------------------- Tendo em conta que o relatório da Quinta das Obras iria ser enviado o Senhor VicePresidente da Câmara informou que já tinha sido notificada a herdeira da necessidade de intervir
no edifício e que tinha um prazo de trinta dias.--------------------------------------------------------------------- Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto U m ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Apoio à Presidência: -------------------------------------------------------------Página 7 de 12
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---------- 1.1 - Designação de representante do Município da Golegã na Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens: ------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 15365, datada de 23 de dezembro de 202 1,
sobre a designação de representante do Município da Golegã na Comissão de Proteção de
Cri an ças e Jo v en s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos da alínea

00)

do n.o I do art.o 33 .° da

Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, designar a Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros
Nunes Serrão de Faria Veiga como representante do Município da Golegã na CPCJ - Comissão
de Proteção de Crianças e J ovens. ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Dois ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente:------------------------------------------------------------- 2.1 - Concessão do espaço à Casa do Povo do Pomba linho para construção da
IIFlPI :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O98, datada de 2 1 de dezembro de 202 1, sobre a
Concessão do espaço à Casa do Povo do Pombalinho para construção da ERPI.------------------------------ O Excelentíssimo Presidente da Câmara infonnou que houve indeferimento da
candidatura ao PARES para construção da ERPI e agora vão candidatar-se ao PRR.-------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que a
dúvida que tinham neste processo era se havia necessidade de uma nova deliberação , tendo o
Senhor Chefe da DOVA, Acácio Galrinho Nunes, devidamente autori zado, respondido que a
outra deliberação referia-se ao PARES e a um prazo de vinte e cinco anos e que a candidatura ao
PRR obrigava a um prazo de vinte anos.----------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão à Casa do Povo do
Pombalinho do espaço com a área de 1132 metros quadrados para equipamentos de utilização
coletiva, por um período de vinte anos, caso a candidatura à " Nova Geração de Equipamentos e
Respostas Sociais do PRR" venha a ser aprovada.------------------------------------------------------------------ 2.2 - Imóvel inserido na AFlUOl Golegã Oeste:----------------------------------------------Página 8 de 12
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---------- 2.2.1 - Revogação da deliberação tomada na reunião extraordinária da Câmara
Municipal da Golegã em 15 de dezembro de 2021: ------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 15012, datada de 17 de dezembro de 2021,
sobre a necessidade de revogar a deliberação tomada na reunião extraordinária da Câmara
Municipal da Golegã em 15 de dezembro de 2021. ---------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada na reunião
extraordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 15 de dezembro de 2021 , na qual
"A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da infonnação em
apreço, aprovar o pedido de prorrogação da isenção de IMI, pelo prazo de cinco anos, prevista na
alínea a) da Lei n.o 114/2017, de 29/12, para o imóvel inscrito na matriz predial urbana da Freguesia da Golegã com o artigo matricial n.o 3861 e descrito na Conservatória do Registo Predial
da Golegã sob o número 2635, inserido na área da ARU OI Golegã Oeste, bem como remetê-lo à
aprovação da Assem bleia Munici paI." ------------------------------------------------------------------------------- 2.2.2 - Pedido de vistoria final: --------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 87, datada de 8 de dezembro de 2021, sobre o
pedido de avalição final de imóvel inserido na ARU OI Golegã Oeste. ------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos da infonnação em apreço, aprovar o
nível de reabilitação de Excelente, atribuído ao imóvel sito na Rua Joaquim Maria de
Albuquerque, I, na Golegã, inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia da Golegã com o
artigo matricial 3861 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Golegã sob o n.O 2635,
inserido na área da ARU 01 Golegã Oeste. -------------------------------------------------------------------------- 2.2.3 - Prorrogação de isenção por cinco anos de benefícios fiscais (IMI): --------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 88, datada de 8 de dezembro de 2021 , sobre o
pedido de prorrogação de isenção por cinco anos de beneficios fiscais (IMI) avalição final de
imóvel inserido na ARU OI Golegã Oeste. -------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da infonnação em apreço, aprovar o pedido de prorrogação da isenção de IMI, pelo prazo de cinco anos,
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prevista na alínea a) da Lei n.o 11412017, de 29/12, para o imóvel inscrito na matriz predial urbana da Freguesia da Golegã com o artigo matricial n.o 3861 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Golegã sob o número 2635, inserido na área da ARU OI Golegã Oeste, bem como
remetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------- 2.3 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações:-------------------------------------- 2.3.1- Código 2305 / área 102/6608:---------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 15241, datada de 20 de dezembro de 2021 ,
sobre o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 2305, área 102, número
6608. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos do disposto no n.o 4 do artigo 45.° do
Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho da Golegã, autorizar o pagamento da
dívida referente ao código 2305, área 102/6608, em seis prestações mensais e sucessivas, sendo
as cinco primeiras no valor de 33,60€ cada e a sexta no valor de 33,59€, acrescidas do valor de
juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de janeiro de 2022, e as
restantes até ao último dia útil dos meses subsequentes e que, mensalmente também deverá ser
efetuado o pagamento do valor da fatura do respetivo mês.------------------------------------------------------- 2.3.2 - Código 1324 / área 101/7200: --------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 15242, datada de 20 de dezembro de 2021 ,
sobre o pedido de pagamento de água em prestações referente ao código I 324, área 101, número
7200.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos do disposto no n.o 4 do artigo 45.° do
Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho da Golegã, autorizar o pagamento da
dívida referente ao código 1324, área 101 /7200, em seis prestações mensais e sucessivas, sendo
as cinco primeiras no valor de 10,99€ cada e a sexta no valor de 10,90€, acrescidas do valor de
juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de janeiro de 2022, e as
restantes até ao último dia útil dos meses subsequentes e que, mensalmente também deverá ser
efetuado o pagamento do valor da fatura do respetivo mês.---------------------------------------------Página 10 de 12
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---------- Ponto Três --------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Intervenção Social:--------------------------------------------------------------------------- 3.1 - Protocolo a celebrar entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, IP e o Município da Golegã no âmbito da testagem à SARS-COV-2:--------------------- Foi presente à Câmara o protocolo a celebrar entre a Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, IP e o Município da Golegã no âmbito da testagem à SARS-COV-2.----------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque propôs que o
presente ponto fosse retirado da ordem de trabalhos uma vez que o protocolo em questão havia
sido aprovado na Reunião de Câmara de 12 de Maio de 2021 e que tinham verificado não existir
nenhuma alteração ao mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
tinham verificado nenhuma alteração ao protocolo que tinha sido aprovado na reunião de Câmara
realizada no dia em 12 de maio de 2021.----------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o ponto da ordem de trabalhos.----------------------- 3.2 - Futebol Clube Goleganense ------------------------------------------------------------------------ 3.2.1 - Pedido de subsídio extraordinário -------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara uma informação sobre o pedido do Futebol Clube Goleganense
para lhe ser atribuído um subsídio extraordinário. ----------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar e conceder ao Futebol Clube Goleganenese um subsídio
extraordinârio no valor de 1.750,00 euros, para apoiar as inscrições de jogadores, treinadores e
dirigentes do clube na Associação de Futebol de Santarém.------------------------------------------------------- 4 - Aprovação de deliberações em mÍnuta:----------------------------------------------------------- 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 l.l, 2.1 , 2.21 , 2.2.2, 2.2.3 , 2.3.1 , 2.3.2, 3.1 e 3.2.1.------------------------------------------------------- Encerramento da reunião: ---------------------------------------------------------------------Página 11 de 12
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---------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara
encerrada a reunião, quando eram dez horas e trinta e cinco minutos mandando que se lavrasse a
presente ata que vai ser assinada por si e que eu Isabel Maria da Conceição Centeio Gameira,
escrevi e subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------

o Presidente da Câmara Municipal

A Secretária da Reunião

(Isabel Gameira)
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