MUNIC!PIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNI C IPAL

============================ ATA N. °2/2022============================
------ REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÂ REALIZADA NO DIA
DE 2 022:

14 DE JANEIRO

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

---------- Aos catorze dias do mês de janeiro de dois mil e vi nte 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 Alcaçarenho Rosa, VicePresidente da Câmara, António Francisco Oliveira Pires Cardoso e Maria Manuela Barreiros
Nunes Serrão de Faria Veiga. ------------------------------------------------------------------------------------------ Estiveram presentes o Senhor Chefe da Divisão de Obras, Urbani smo e Ambiente,
Acácio Galrinho Nunes e a Senhora Chefe da Divisão de Intervenção Social, Eisa Catarina
Petinga Lourenço a fim de prestarem quaisquer esclarecimentos.

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

---------- A reunião foi secretariada e ata redigida pela Assistente Técnica, Isabel Maria da
Conceição Centeio Gameiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- Abertura oficial da reunião: ----------------------------------------------------------------------------- Às dez horas, verificando-se a existência de quórum o Excelentíssimo Presidente da
Câmara deu início à reunião com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------ Pon to Um ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças:----------------------------------------------------------------- 1.1 - Constituição de fundos de maneio: -----------------------------------------------------_________ 1.1.1 _ Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Golegã ______________________________ _
--------- 1.1.2 - Divisão de Administração e Finanças ------------------------------------------------------------- 1.1.3 - Divisão de Intervenção Social --------------------------------------------------------------------- 1.1.4 - Divisão de Obras, Urbani smo e Ambiente -----------------------------------------------
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---------- 1.2 - Fundo Social dos Servidores da Câmara Municipal da Golegã ---------------------------------- Contas referentes ao ano de 2021 e atribuição de subsídio --------------------------------------------- 1.3 - Apoio a entidades - atribuição de subsídios -----------------------------------------------

---------- Ponto Dois ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ------------------------------------------------------------ 2.1 - Pedidos de prorrogação de isenção por cinco anos de beneficios fiscais (IMI) --------------- 2.1.1 - Imóvel inserido na ARU 06 Golegã 1 Rua Df. Francisco Mendes de Brito ------------------ 2.1.2 - Imóvel inserido na ARU 06 Golegã 1 Rua Df. Branco --------------------------------

--------- Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de ] n tervenção Social: ----------------------------------------------------------------------------- 3.1 - Estratégia Local de Habitação da Golegã ---------------------------------------------------------- 3.2 - Candidatura ao Incentivo à Natalidade: ------------------------------------------------------------ 3.2.1 - Processo NAT 01/2022 ----------------------------------------------------------------------------- 3.2.2 - Processo NA T 0212022 ----------------------------------------------------------------------------- 3.3 - Candidatura ao Apoio Complementar na Aquisição de Medicamentos:------------------------- 3.3.1 - Processo MED1512021------------------------------------------------------------------------------ 3.3.2 - Processo MED 16/2021------------------------------------------------------------------------------ 3.4 - Candidatura ao Apoio Financeiro ao Arrendamento Habitacional:---------------------------- 3.4.1 - Processo ARROl/2022 ---------------------------------------------------------------------------- 3.4.2 - Processo ARR02/2022 ----------------------------------------------------------------------------- 3.4.3 - Processo ARR06/2022 ----------------------------------------------------------------------------- 3.4.4 - Processo ARR07 12022 ---------------------------------------------------------------------------- 3.4.5 - Revogação da deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara Muni cipal da
Golegã realizada em 5 de novembro de 2021 e Processo ARR02/2021 ---------------------------------------- 3.5 - Pedido de continuação do Apoio Financeiro ao Arrendamento Habitacional e
apoio eventual para despesas de água, luz, deslocações para consultas e tratamentos médicos ----Página 2 de 13
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---------- 3.6 - Pagamento em prestações de dívida referente à Habitação Social ------------------------------ 3.7- Doação de bens alimentares - Sarah Trading ----------------------------------------------------- Período antes da ordem do dia:-------------------------------------------------------------------------- Aprovação da ata:------------------------------------------------------------------------------------------ APfl()"A<;j\() J)A AlfA: --------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara solicitou a dispensa da leitura da ata número I
referente à reunião ordinária da Câmara Municipal da Golegã reali zada no dia 3 de janeiro de
2022, uma vez que a mesma tinha sido enviada, digitalmente a todos os membros do Executivo
Municipal, tendo sido aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------------__________ J)js ponib ilidade de lf eso u raria: _______________________________________________________________ _
---------- A Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 364.404,26€ (Trezentos e sessenta e quatro
mil quatrocentos e quatro euros e vinte e seis cêntimos);---------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 31 7.159,07€ (Trezentos e dezassete mil cento e cinquenta e
no ve euro s e sete centnu os);-------------------------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 47.245,19€ (Quarenta e sete mil duzentos e quarenta e
ci nco euros e dezanove cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------ Período de intervenção dos membros do Executivo Municipal: ---------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores" ereadores para
tratam ento de assuntos gerais da autarq uia: -------------------------------------------------------------------------- A Senhora "ereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
face, à campanha nacional de sensibilização para a modalidade de voto em mobilidade no dia 23 ,
como meio de obstar à impossibilidade de as pessoas exercerem o seu direito ao voto por no dia
30 estarem em isolamento profiláctico, tinham uma preocupação acerca das Eleições para a
Assembleia da República que se prendia com o facto de, no próximo dia 23 de janeiro, só haver
uma mesa para o voto em mobilidade, tendo o Excelentíssimo Presidente da Câmara respondido
que, caso houvesse mais de quinhentas inscrições seria aberta mais uma mesa de voto. -----------Página 3 de 13
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---------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
queriam deixar uma nota que lhes parecia pertinente relacionada com o facto de nas lembranças
oferecidas nos infantários o logotipo da Câmara estar a vennelho, quando essa cor não se
encontra registada para o mesmo, tendo o Senhor Vice-Presidente da Câmara respondido que a
cor tinha sido alterada só por ser Natal.------------------------------------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
também preferiam que a aquisição dos computadores tivesse sido comparticipada, mas apesar de
o não ter sido não dão esse dinheiro por mal gasto, afinal foi graças a essa aquisição que muitos
dos nossos alunos, nomeadamente os dos agregados com mais dificuldades, tiverem os meios
necessários para estarem nas aulas on-line. ------------------------------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque deixou felicitações pela criação do Centro de Testagem, apesar de considerarem que o local podia não ser o
ideal, uma vez que no Equuspolis funcionam vários serviços camarários, pelo que, por uma questão de segurança pedimos que houvesse cuidados redobrados com a higienização do espaço.--------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara infonnou que, realmente tinha equacionado
que o Centro de Testagem funcionaria no CAR, mas que se optou pelo Equuspolis por estar no
centro da vila. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque, também,
felicitou o executivo pela entrega da Escola Virtual aos alunos do nosso Agrupamento de
Escolas, referindo que tendo sido uma decisão que o anterior executivo tomou em 2020 e que
não foi executada devido ao facto de a Escola Virtual ter estado de acesso gratuito para todos os
alunos durante estes tempos pandémicos, é com grande regozijo que vemos o actual executivo
manter essa decisão tão vantajosa para os alunos do nosso concelho.-------------------------------------------- O Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso disse que a caseta que
ainda se encontrava junto ao Restaurante Lusitanus prejudicava a visibilidade e que devia ser
retirada e que solicitámos ainda que houvesse um maior esforço da Câmara na reparação da rotu-
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ra existente na Rua Infante da Câmara, no Pombalinho, a já alguns dias, tendo o Chefe da
DOUA, devidamente autorizado, respondido que o problema da rutura estava resolvido. ------------------- O Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso solicitou a atenção da
Câmara para algumas situações de sinalização rodoviária que verificámos não estarem nas
condições necessárias para cumprirem o seu objectivo, pondo em causa a segurança que
pretendem acautelar nomeadamente, disse que devia ser revista a sinal ética dos Caminhos de
Santiago que se encontra nos Lázaros, que o sinal de rotunda na 365 está no chão e que, no
Pombalinho um sinal está virado ao contrário, tendo a Senhora Vereadora Maria Manuela
Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga respondido que está a ser feito esse levantamento.------------------ Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- I'onto Um ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças: ----------------------------------------------------------------- 1.1 - Constituição de fundos de maneio: ---------------------------------------------------------------- 1.1.1 - Comissão de I'roteção de Crianças e Jovens da Golegã: --------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O 19, datada de 3 de janeiro de 2022, sobre a
constituição de fundo de maneio para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Golegã.----------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, autorizar a constituição do fundo de maneio no valor de 102,35€, para a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Golegã, sendo seu titular a representante do
Munícipio da Golegã na CPCJ , Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de
Faria Veiga, podendo ser substituída nas suas ausências pela Presidente da CPCJ, a professora
Cristina Rodrigues.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.2.2 - Divisão de Administração e Finanças: -------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 110, datada de 5 de janeiro de 2022, sobre a
constituição de fundo de maneio para a. Divisão de Administração e Finanças. ------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, autori zar a constituição do fundo de maneio no valor de 300,00€, para o
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Serviço de Contabilidade da DAF, sendo seu titular a técnica superior, Ana Cristina Simões
Ferreira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2.3 - Divisão de Intervenção Social: ---------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 112, datada de 5 de janeiro de 2022, sobre a
constituição de fundo de maneio para a Divisão de Intervenção Social. --------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
infonnação em apreço , autorizar a constituição do fundo de maneio no valor de 400,00€, para os
Serviços de Educação, Ação Social, Cultura, Turismo e Desporto da DIS, sendo seu titular a
assistente técnica, Carla Andrea Pereira Ladeira. ------------------------------------------------------------------- 1.2.4 - Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 113, datada de 5 de janeiro de 2022, sobre a
constituição de fundo de maneio para a Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente.--------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
informação em apreço, autorizar a constituição do fundo de maneio no valor de 650,00€, para a
DOUA, sendo seu titular o Chefe de Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Acácia Galrinho
}Junes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2 - Fundo Social dos Servidores da Câmara Municipal da Golegã ----------------------------- Contas referentes ao ano de 2021 e atribuição de subsídio: ------------------------------

---------- Foram presentes à Câmara Contas do Fundo Social dos Servidores da Câmara
Municipal da Golegã referentes ao ano de 2021 e o pedido de atribuição de subsídio.------------------------- }Jeste momento, o Excelentíssimo Presidente da Câmara, nos termos da alínea a) do
n.ol do art.O 69 do Código do Procedimento Administrativo, ausentou-se da reunião, por ser o
Presidente do Fundo Social dos Servidores da Câmara Municipal da Golegã, tendo regressado
após a votação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mata Sampaio Caixinha Duque sugeriu que
face ao déficit existente e à boa situação financeira da Câmara Municipal o subsídio a atribuir
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fosse superior ao valor proposto de 15.000€, tendo sido dado conhecimento ao Excelentíssimo
Presidente da Câmara da intervenção da Senhora Vereadora.----------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento das contas do Fundo Social dos Servidores da Câmara
Municipal da Golegã referentes ao ano de 2021, e deliberou, por unanimidade dos membros
presentes, nos termos da alínea u) do art. o 33. 0 da Lei n. o 75/2013, de 12 de setembro, aprovar e
conceder-lhe, durante o ano de 2022, um subsídio até ao valor de 15.000,00€. -------------------------------- 1.3 - Apoio a entidades - atribuição de subsídios: -------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n. o 109, datada de 5 de janeiro de 2022, sobre a
atribuição de subsídios às associações do Concelho da Golegã.-------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara disse que se estava a manter os mesmos
subsídios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque solicitou que
os subsídios atribuídos ao Futebol Clube Goleganense e à Legenda Genuína fossem revistos por
estarem conscientes que na actualidade esses subsídios não cumprem os critérios de objectividade e justiça que se aplicaram aquando da decisão de atribuição dos respectivos valores.--------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar e conceder às associações do Concelho da Golegã os subsídios
ordinários relativos ao ano de 2022, nos tennos das alíneas o) e u) do art. o 33. 0 da Lei n. o
75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente:------------------------------------------------------------- 2.1 - Pedidos de prorrogação de isenção por cinco anos de benefícios fiscais (lMI):---------- 2.1.1 - Imóvel inserido na ARU 06 Golegã / Rua Dr. Francisco Mendes de Brito:--

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n. o 99, datada de 29 de dezembro de 2021 , sobre o
sobre o pedido de prorrogação da isenção de IMI, pelo prazo de cinco anos para imóvel inserido
na ARU06 Golegã / Rua Dr. Francisco Mendes de Brito.------------------------------------------------
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---------- 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 11412017, de 29/12, para o imóvel inscrito na matriz predial urbana da Freguesia da Golegã com o artigo matricial n.o 761 e descrito na Conservatória do Registo
Predial da Golegã sob o número 2420, inserido na área da ARU 06 Golegã, bem como remetê-lo
à aprovação da Assemb leia Muni ci paI. ---------------------------------------------------------------------

---------- 2.1.2 - Imóvel inserido na ARU 06 Golegã / Rua Dr. Branco:------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.O 3, datada de lO de janeiro de 2022, sobre o
sobre o pedido de prorrogação da isenção de IMI, pelo prazo de cinco anos para imóvel inserido
na ARU06 Golegã / Rua Dr. Branco. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 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 3906 e descrito na Conservatória do
Registo Predial da Golegã sob o número 2337, inserido na área da ARU 06 Golegã, bem como
remetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------ Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Intervenção Social:---------------------------------------------------------------------------- 3.1 - Estratégia Local de Habitação da Golegã:------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 300, datada de 10 de janeiro de 2022, sobre a
Estratégia Local de Habitação da Golegã. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da infonnação em apreço, aprovar as retificações à Estratégia Local de Habitação da Golegã, bem como
remetê-Ia à aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------- 3.2 - Candidatura ao Incentivo à Natalidade: ------------------------------------------------------- 3.2.1 - Processo NAT 0112022: -------------------------------------------------------------------
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-------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 80, datada de 5 de janeiro de 2022, sobre o processo NATO I /2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com o Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade, a Câmara
deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio à natalidade referente ao Processo
NA TO 1/2022 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.---------------------------------------- 3.2.2 - Processo NAT 02/2022: -------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O 82, datada de 5 de janeiro de 2022, sobre o processo NA T 02/2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com o Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade, a Câmara deliberou,
por unanimidade, aprovar o pedido de apoio à natalidade referente ao Processo NA T0212022 e
atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento.----------------------------------------------------------- 3.3 - Candidatura ao Apoio Complementar na Aquisição de Medicamentos:------------------ 3.3.1 Processo MED 15/2021: ------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.o 318, datada de lO de janeiro de 2022, sobre o
processo MED I 5/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios Socioeconómicos e, nos tennos da infonnação em apreço, que o
requerente do processo MED15/2021 cumpre os critérios definidos no art. o 8.° do Capítulo IT,
reunindo condições para beneficiar do apoio complementar na aquisição de medicamentos,
sendo que o mesmo não poderá exceder os 300,00€ anuais, de acordo com art. o 1I ° do referido
regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.2 - Processo MED 16/2021: ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O 314, datada de 10 de janeiro de 2022, sobre o
processo MED 16/2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios Socioeconómicos e, nos tennos da infonnação em apreço, que o
requerente do processo MEDI 6/202 I cumpre os critérios definidos no art.o 8.° do Capítulo IT,
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reunindo condições para beneficiar do apoio complementar na aqUIsição de medicamentos,
sendo que o mesmo não poderá exceder os 300,00€ anuais, de acordo com ali. o 11 0 do referido
regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.4 - Candidatura ao Apoio Financeiro ao Arrendamento Habitacional: ----------------------- 3.4.1 - Processo ARROl/2022: ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n. o 247, datada de 7 de janeiro de 2022, sobre o
processo ARR O1/2022. -------------------------------- ------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o art. o 14 do Capítulo III do
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio - Económicos, e nos tennos da
infonnação em apreço, atribuir ao requerente do Processo ARRO 1/2022 uma comparticipação
mensal de 70,00€, para apoio financeiro para a renda mensal da sua habitação.------------------------------- 3.4.2 - Processo ARR02/2022: ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n. o 248, datada de 7 de janeiro de 2022, sobre o
processo ARR02/2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o art. o 14 do Capítulo III do
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio - Económicos, e nos tennos da
infonnação em apreço, atribuir ao requerente do Processo ARR02/2022 uma comparticipação
mensal de 70,00€, para apoio financeiro para a renda mensal da sua habitação. ------------------------------ 3.4.3 - Processo ARR06/2022: ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n. O 77, datada de 5 de janeiro de 2022, sobre o
processo ARR06/2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o art. o 14 do Capítulo III do
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio - Económicos, e nos tennos da
infonnação em apreço, atribuir ao requerente do Processo ARR06/2022 uma comparticipação
mensal de 60,00€, para apoio financeiro para a renda mensal da sua habitação.------------------------------- 3.4.4 - Processo ARR07/2022 :------------------------------------------------------------------
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---------- Foi presente à Câmara a infonnação n. o 78, datada de 5 de janeiro de 2022, sobre o
processo ARR 07/2022. ------------- ------------- ---------------------------------------- -------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o art. o 14 do Capítulo III do
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio - Económicos, e nos tennos da
informação em apreço, atribuir ao requerente do Processo ARR07/2022 uma comparticipação
mensal de 60,00€, para apoio financeiro para a renda mensal da sua habitação.
---------- 3.4.5 - Revogação da deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara
Municipal da Golegã realizada em 5 de novembro de 2021 e Processo ARR02!2021: ------------------ Foi presente à Câmara a informação n. o 74, datada de 5 de janeiro de 2022, sobre o
processo ARR02/2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
inforrmação em apreço, revogar a deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal
da Golegã realizada em 5 de novembro de 2021 na qual" A Câmara deliberou, por unanimidade,
de acordo com o art." 14 do Capítulo

jjj

do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio

Sócio - Económicos, e nos termos da infonnação em apreço, atribuir ao requerente do Processo
ARR2/2021 uma comparticipação mensal de 50,00€ (cinquenta euros), para apoio financeiro

para a renda mensal da sua habitação." ------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, de acordo com o art. o 14 do Capítulo III do
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Sócio - Económicos, e nos tennos da
informação em apreço, atribuir ao requerente do Processo ARR0712022 uma comparticipação
mensal de 40,00€, para apoio financeiro para a renda mensal da sua habitação. ------------------------------ 3.5 - Pedido de continuação do Apoio Financeiro ao Arrendamento Habitacional e
apoio eventual para despesas de água, luz, deslocações para consultas e tratamentos
médicos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n. o 73, datada de 5 de janeiro de 2022, sobre o
pedido de continuação do Apoio Financeiro ao Arrendamento Habitacional e apoio eventual para
despesas de água, luz, des10cações para consultas e tratamentos médicos. ---------------------------Página 11 de 13
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, aprovar uma comparticipação mensal de 46,00€, para apoio financeiro
para a renda mensal da sua habitação, nos meses de fevereiro , março, abril, maio, junho e julho
de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.6 - Pagamento em prestações de dívida referente à Habitação Social: ------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.o 108, datada de II de janeiro de 2022, sobre um
pedido de pagamento em prestações de dívida referente à Habitação Social. ---------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, isentar o requerente do pagamento de 1.465,55€ referentes ao
agravamento de 50% sobre a dívida referente à sua habitação, bem como aprovar, de acordo com
o art.oll do Regulamento Municipal de Taxas e Tarifas e Outras Receitas Municipais do
Município da Golegã, o pagamento da referida dívida no valor de 2.931, I O€, em vinte e quatro
prestações mensais e sucessivas, sendo as primeiras vinte e três no valor de 50,00€ cada e a
vigésima quarta no valor de 1.781 ,1O€, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 28
de fevereiro 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 renda mensal. --------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, aprovar uma comparticipação mensal de 46,00€, para apoio financeiro
para a renda mensal da sua habitação, nos meses de fevereiro , março, abril, maio, junho e julho
de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.7 - Doação de bens alimentares - Sarah Trading: ------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 71, datada de lO de janeiro de 2022, sobre a
doação de bens alimentares por parte da Sarah Trading.----------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, aceitar e agradecer a oferta da Sarah Trading.------------------------------------------- 4 - Aprovação de deliberações em minuta:--------------------------------------------------
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---------- Nos termos do n.03 do art. O57. 0 da Lei nO 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado,
por unanimidade, para que produza, efeitos imediatos, aprovar as deliberações constantes nos
pontos 1.1.1 , 1.12, 1.1.3,1.1.4, 1.2, 1.3,2.1.1 ,2.1.2,3 .1 ,3 .2.1 ,3 .2.2,3 .3.1 ,3 .3.2,3 .4.1 ,3 .4.2,
3.4.3 ,3.4.4,3.4.5,3.5, 3.6 e 3.7.--------------------------------------------------------------------------------------- Encerramento da reunião: -----------------------------------------------------------------------

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

rios da Costa amilo)

A Secretária da Reunião

(Isabel Gameiro)
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