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============================ ATA N. °5/2022============================
------ REUNIÃO PÚBLICA ORDINARJA DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLEGÃ REALIZADA NO DIA

25 DE

F E VEREI RO DE 2 022: ------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Aos vinte e

CinCO

dias do mês de fevereiro 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
Alcaçarenho Rosa, Vice-Presidente 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, Urbanismo e Ambiente,
Acácio Galrinho Nunes, a Senhora Chefe da Divisão de Intervenção Social, EIsa Catarina
Petinga Lourenço 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 Centeio Gameiro. ------------------------------------------------------------------------------------------- Abertura oficial da reunião: ----------------------------------------------------------------------------- Às dez horas e quinze minutos, verificando-se a existência de quórum o Excelentíssimo
Presidente da Câmara deu início à reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------ Ponto U m ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Apoio à Presidência: ----------------------------------------------------------------------- 1.1 - Nomeação do representante da Câmara Municipal da Golegã no Conselho Geral de
Acionistas da Lusitanus Turismo Equestre, SA -------------------------------------------------------------------- 1.2 - Mercado Muni ci paI ----------------------------------------------------------------------------------- Isenção de taxas muni ci pais ----------------------------------------------------------------------
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---------- 1.3 - Proposta de Regulamento do Conselho Cinegético Municipal --------------------------------- I'onto I>ois --------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças: ----------------------------------------------------------------- 2.1 - Revisão de preços definitiva referente à empreitada de obras públicas de
Reabilitação da VCE - Estrada de São Miguel e construção de rotunda ao Km 42+505 da EN243
apresentado pela cocontratante Lusosicó - Construções SA. ------------------------------------------------------ 2.2 - Empreitada de obras públicas de Reabilitação da VCE - Estrada de São Miguel e
construção de rotunda ao Km 42+505 da EN243------------------------------------------------------------------- Aprovação da minuta do contrato - revisão de preços definitiva - artigos 98. 0 e 382. 0 do
Código dos Contratos Públicos e artigo 33. 0 da Lei 75/2013 ----------------------------------------------------- 2.3 - Realização de Estágios Curriculares ---------------------------------------------------------------- I'onto Três --------------------------------------------------------------------------------------------------- I>ivisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ------------------------------------------------------------ 3.1- Alteração das medidas aplicadas durante o Covid I 9--------------------------------------------- 3.2 - Remodelação do CineTeatro Gil Vicente --------------------------------------------------------- Trabalhos a mais --------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3 - Projeto de Regulamento de descargas de águas residuais industriais no sistema
público de drenagem do Município da Golegã ---------------------------------------------------------------------- 3.4 - Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação ---------------------------------------- 3.5 - Alteração ao trânsito na zona urbana de Azinhaga ----------------------------------------------- 3.6 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações: ------------------------------------------ 3.6.1 - Código 983973 / área 1081121 00 ------------------------------------------------------------------ 3.6.2 - Código 984414 / área 106/3000 -------------------------------------------------------------------- 3.6.3 - Código 983908 / área I 02/6835 -------------------------------------------------------------------- 3.6.4 - Código 1526 / área 10 1116700 --------------------------------------------------------------------- 3.6.5 - Código 984549 / área I 02/6428 -------------------------------------------------------------------- 3.6.6 - Código 982659 / área I 02112720 --------------------------------------------------------Página 2 de 16
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---------- Ponto Quatro ------------------------------------------------------------------------------------------------ Divisão de Intervenção Social: --------------------------------------------------------------------------- 4.1 - Pedido de atividades de animação e apoio à família (AAAF) - período da tarde ------------- 4.2 - Protocolo para formação em contexto de trabalho a celebrar entre o Município da
Golegã e o ISLA-Santarém, Educação e Cultural Unipessoal, Ld: ---------------------------------------------- 4.3 - Parceria a celebrar entre o Município da Golegã e a CDP-Associação de Caravanlsmo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4 - Clube Desportivo em Movimento ------------------------------------------------------------------- Pedido de apoio para filiações ---------------------------------------------------------------------------- 4.5 - Legenda Genuína - Geração Benfica ---------------------------------------------------------------- Atualização de valor de subsídio -------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1 - Aprovação de deliberações em minuta ------------------------------------------------------------- Período antes da ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------- Período de intervenção do público: --------------------------------------------------------------------- Nos termos do art. o 49. 0 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: ------------------------------------------------------------------------------------------ APFt()"A<;)l() DA AliA: --------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara solicitou a dispensa da leitura da ata número 4
referente à reunião ordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 11 de fevereiro de
2022, uma vez que a mesma tinha sido enviada, digitalmente a todos os membros do Executivo
Municipal, tendo sido aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- Disponibilidade de 11esouraria: -------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o
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qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 485 .953,37€ (Quatrocentos e oitenta e cinco
mil novecentos e cinquenta e três euros e trinta e sete cêntimos); ------------------------------------------------ Operações Orçamentais: 437.272,90€ (Quatrocentos e trinta e sete mil e duzentos e
setenta e dois euros e noventa cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 48.680,47€ (Quarenta e oito mil seiscentos e oitenta euros
e quarenta e sete cenlimos). -----------------------------------------------------------------------------------

---------- 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 já está, praticamente
encerrado o processo com a RSTJ para a recolha de resíduos porta a porta e que vai começar
pelas moradias e, posteriormente nos prédios, estando-se a aguardar o fornecimento dos
contentores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara informou que no dia 7 de março de 2022 vai ter
lugar uma reunião com o Conselho de Administração da Resitejo e que também recebeu a
convocatória para a reunião da Lusitanus Turismo Equestre, SA nesse mesmo dia, pelas 18:00
horas, estando a aguardar a documentação referente a essa reunião . -------------------------------------------- O Excelentíssirno Presidente da Câmara referiu que tinha havido reunião na CIML T no
dia 24 de março de 2022 onde foram abordadas as obras comparticipadas, como é o caso da
empreitada de "Reabilitação da EB2 ,3 da Golegã, a qual também está dependente da aprovação
da I." Alteração Modificativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2022, na Assembleia
Municipal, no próximo dia 28 de fevereiro.----------------- -------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu conhecimento e também foi definido na
CIMLT que realizar-se-á um Seminário nos dias 1, 2 e 3 de maio de 2022.------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque sugeriu que a
Câmara em unanimidade manifestasse o seu total e absoluto repúdio pela invasão da Rússia para
com a Ucrânia ocorrida no dia de ontem, bem como a sua completa solidariedade para com o
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povo Ucraniano, tendo sido a sugestão aprovada, por unanimidade.--------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque perguntou o
que é que a Câmara sabia em relação à intervenção efetuada na Estrada 365 e se tinha sido
tomada alguma atitude por parte da Câmara, porque apesar da estrada no nosso concelho estar
em boas condições, referindo que face ao facto do conhecimento de todos de que por ali circulam
muitos dos nossos munícipes, considera ter de haver descontentamento e desagrado por a
referida intervenção se ter limitado à execução de marcações, sem primeiro ter sido
repavimentado o piso, considerando uma falta de respeito pelos condutores que por ali circulam,
além de uma má gestão do dinheiro público. ---------------------------------------------------------------------- O Chefe da DODA, devidamente autorizado, esclareceu que, de acordo com o telefonema
que tinha feito na semana anterior, soube que iam efetuar a pintura das marcas rodoviárias e que
o responsável da zona lhe tinha respondido que vão fazer o estudo para a intervenção naquele
local.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara perguntou se o anterior executivo tinha feito algo
em relação à Estrada 365, tendo o Chefe da DOUA, devidamente autorizado, respondido que se
tinha falado com as Infraestruturas de Portugal, mas que tudo tinha ficado adiado.--------------------------- A Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga propôs
que fosse criada uma comissão de utilizadores apoiada pela Câmara, tendo o Senhor VicePresidente da Câmara dito que se deveria acolher a proposta da Senhora Vereadora, com o
intuito dessa comissão fazer pressão para solucionar a situação da Estrada 365.------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que se
deveria dar conhecimento desta iniciativa aos presidentes das juntas de freguesia.---------------------------- O Senhor Vereador Antônio Francisco Oliveira Pires Cardoso disse que na Quinta da
Piedade lhe tinham perguntado como é que se poderia voltar a colocar a paragem de autocarro
que está naquela zona, para o sítio onde esteve, inicialmente.----------------------------------------------------- Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Pon t o U m -------------------------------------------------------------------------------------------Página 5 de 16
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---------- Gabinete de Apoio à Presidência: ----------------------------------------------------------------------- 1.1 - Nomeação do representante da Câmara Municipal da Golegã no Conselho
Geral de Acionistas da Lusitanus Turismo Equestre, SA: ---------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.O 2548, datada de 18 de fevereiro de 2022, com a
proposta de nomeação do representante da Câmara Municipal da Golegã na Assembleia Geral de
Acionistas da Lusitanus Turismo Equestre, SA.--------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara quis mostrar a sua preocupação perante o
executivo municipal , pelo facto de haver Assembleia Geral de Acionistas da Lusitanus Turismo
Equestre, SA, no dia 7 de março de 2022, e sendo a Câmara o maior acionista só ter recebido a
ordem de trabalhos, sem os documentos. O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse também que
essa documentação de apoio à ordem de trabalhos ainda não tinha sido enviada e que, na prática
estariam numa assembleia geral sem saber o conteúdo daquilo que vai ser votado, incluindo uma
alteração de estatutos que será votada "às escuras". Referiu também que se não fi zerem chegar a
documentação, ou mesmo que entretanto a enviem, o tempo para analisar a documentação é
escasso, o que não lhes parece nem correto, nem transparente e que consideramos que não fica
cumprido o direito de informação dos acionistas.------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear como representante da Câmara
Municipal da Golegã na Assembleia Geral de Acionistas da Lusitanus Turismo Equestre, S.A. o
Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal da Golegã, Df. Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa. ---------- 1.2 - Mercado M unicipal ---------------------------------------------------------------------------------- Isenção de taxas municipais: ----------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n. o 2451 , datada de 16 de fevereiro de 2022, sobre
a isenção de taxas e tarifas referentes ao espaço de venda exercida por feirantes. ----------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que,
efetivamente durante os dois anos pandémicos, a Câmara criou uma série de isenções no sentido
de ajudar os munícipes, quer na sua vida particular, quer no exercício da atividade profissional,
não tendo os vendedores ambulantes beneficiado na sua atividade profissional de qualquer
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isenção porque não a estavam a exercer e a taxa do mercado não é paga de antemão, mas sim no
dia e com a efetividade do exercício da atividade.----------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora referiu que os vendedores ambulantes residentes no concelho
usufruíram. das isenções que os outros munícipes beneficiaram e que era importante que não
passasse a ideia que o anterior executivo esqueceu completamente os vendedores ambulantes,
mas que não havia qualquer critério subjetivo ou objetivo para ser criada qualquer isenção, dado
que ao estarem impedidos de exercer a atividade, não a pagavam. ---------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
agora concordavam na íntegra com a proposta. --------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar a isenção total de taxas e tarifas referentes ao espaço de venda
exercida por feirantes , nos meses de março e abril de 2022. ------------------------------------------------------ 1.3 - Proposta de Regulamento do Conselho Cinegético Municipal: --------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 2495, datada de 16 de fevereiro de 2022, sobre a
proposta de Regulamento do Conselho Cinegético Municipal. -------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento do Conselho
Cinegético Municipal, bem como remetê-Ia para consulta pública pelo periodo de trinta dias
úteis, nos tennos do estatuído no n.01 do artigo 101.°, conjugado com a alínea c) do n.03 do artigo
100.°, todos do Decreto-Lei n.04/2015, de 7 de janeiro que aprova o Código do Procedimento
Administrativo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois --------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças: ----------------------------------------------------------------- 2.1 - Revisão de preços defrnitiva referente à empreitada de obras públicas de
Reabilitação da VCE - Estrada de São Miguel e construção de rotunda ao Km 42+505 da
EN243 apresentado pela cocontratante Lusosicó - Construções SA.: ------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 2799, datada de 22 de fevereiro de 2022, sobre
a revisão de preços definitiva referente à empreitada de obras públicas de Reabilitação da VCE Página 7 de 16
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Estrada de São Miguel e construção de rotunda ao Km 42+505 da EN243 apresentado pela
cocontratante Lusosi có - Construções SA. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar o valor contratual da revisão de preços definitiva referente à
empreitada de obras públicas de Reabilitação da VCE - Estrada de São Miguel e construção de
rotunda ao Km 42+505 da EN243 apresentado pela co contratante Lusosicó - Construções SA, no
montante de 17.423 ,89€ acrescidos do valor do IV A a 6%, perfazendo l8.469,32€. ------------------------- 2.2 - Empreitada de obras públicas de Reabilitação da VCE - Estrada de São
Miguel e construção de rotunda ao Km 42+505 da EN243--------------------------------------------------- Aprovação da minuta do contrato - revisão de preços definitiva - artigos 98. 0 e
382. 0 do Código dos Contratos Públicos e artigo 33. 0 da Lei 75/2013: -------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 2801, datada de 22 de fevereiro de 2022, sobre
a aprovação da minuta do contrato referente à empreitada de obras públicas de Reabilitação da
VCE - Estrada de São Miguel e construção de rotunda ao Km 42+505 da EN243. --------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar a minuta do contrato da revisão de preços definitiva referente à
empreitada de obras públicas de Reabilitação da VCE - Estrada de São Miguel e construção de
rotunda ao Km 42+505 da EN243 apresentado pela cocontratante Lusosicó - Construções SA.------------ 2.3 - Realização de Estágios Curriculares: ------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara informação n.o 2824, datada de 22 de fevereiro de 2022, sobre a
realização de estági os curriculares. ---------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar a realização de estágios curriculares da Licenciatura em Relações
Humanas e Comunicação Organizacional, do Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica e do
Curso de Técnico Superior de Gestão Administrativa de Recursos Humanos. --------------------------------- Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: --------------------------------------------------Página 8 de 16
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---------- 3.1 - Alteração das medidas aplicadas durante o Covidl9: -------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 24, datada de 21 de fevereiro de 2022, sobre a
alteração das medidas aplicadas durante o Covid 19. ------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que,
considerando a situação financeira estável da Câmara Municipal e a perspectiva existente em
termos económicos de o conflito entre a Rússia e a Ucrânia ter como consequência imediata o
aumento considerável do preço do gás natural e do petróleo, o aumento das taxas de juros e do
preço dos cereais o que desencadeará uma crise mundial com dificuldades acrescidas para as
famílias e para as empresas consideram que a Câmara Municipal poderia manter a redução de
25% das taxas referentes aos serviços de abastecimento de água, águas residuais domésticas e
resíduos sólidos urbanos como meio de ajudar os nossos Munícipes nos tempos dificeis que se
avizinham, pelo que gostariam de saber qual a possibilidade do ponto ser retirado.-------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara respondeu que a situação financeira do Município não é tão saudável quanto desejável e que se trata distintos, a situação económica provocada pela guerra na Ucrânia é um assunto diferente e que votava contra a retirada da proposta.--------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que pensava que deviam votar a proposta tal
qual está apresentada e que o próprio Partido Socialista prevê o crescimento económico, estando
sempre a tempo de avaliar situações futuras , não vendo razão para o ponto ser retirado.-------------------- A Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga disse que
são temas diferentes e se de futuro acontecer o que se prevê, seriam pensados novos apoios. ------------- A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra da Senhora Vereadora Ana
Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque e do Senhor Vereador António Francisco de
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 que, a partir do dia I de março de 2022, inclusive deixem de
vigorar as medidas de redução das taxas dos serviços de abastecimento de água, águas residuais
domésticas e residuais só lidos urbanos. --------------------------------------------------------------------Página 9 de 16
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---------- 3.2 - Remodelação do CineTeatro Gil Vicente ------------------------------------------------------- Trabalhos a mais: ------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 18, datada de 20 de fevereiro de 2022, sobre os
trabalhos a mais referentes à Remodelação do CineTeatro Gil Vicente. ---------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque referiu que
estes são os verdadeiros trabalhos a mais que podem acontecer numa empreitada no decorrer da
obra, tendo o Chefe da DOVA, devidamente autorizado, explicado que o problema maior surgiu
num dos lances da escada que era em madeira e se encontrava podre e que, em obras anteriores,
a altura do edifício tinha sido acrescentada um metro, mas só tinha sido construída a parede
exterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar os trabalhos a mais no valor de 12.488,49€ apresentados pelo
empreiteiro Canas, Engenharia e Construções, SA acrescidos do valor do IV A a 6%, referente à
Remodelação do CineTeatro Gil Vicente. --------------------------------------------------------------------------- 3.3 - Projeto de Regulamento de descargas de águas residuais industriais no sistema público de drenagem do Município da Golegã: ------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n.oI9, datada de 20 de fevereiro de 2022, sobre o
projeto de Regulamento de descargas de águas residuais industriais no sistema público de drenagem do Município da Golegã. ---------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque perguntou
como estava o processo da ETAR da Mendes Gonçalves, tendo o Senhor Vice-Presidente da
Câmara respondido que tinham feito uma visita à ETAR e que a empresa lhe tinha enviado o
emai l que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------" Diogo, para teres conhecimento / Vamos pensar que desta vez e finalm ente é que é. / Desculpa
todo o transtorno causado e não termos conseguido respeitar o que seria o normal. Obrigado"

--------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de Regulamento de descargas
de águas residuais industriais no sistema público de drenagem do Município da Golegã, bem
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como remetê-lo para consulta pública pelo período de trinta dias úteis, nos termos do estatuído
no n.1 do artigo 101.°, conjugado com a alínea c) do n.03 do artigo 100.°, todos do Decreto-Lei
n.04/2015, de 7 de janeiro que aprova o Código do Procedimento Administrativo.--------------------------- 3.4 - Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação: ----------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 20, datada de 20 de fevereiro de 2022, sobre a
proposta de Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. ------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar proposta de Regulamento Municipal
da Urbanização e da Edificação, bem como remetê-lo para consulta pública pelo período de
trinta dias úteis, nos tennos do estatuído no n.ol do artigo 101.°, conjugado com a alínea c) do
n.03 do artigo 100.°, todos do Decreto-Lei n.04/2015, de 7 de janeiro que aprova o Código do
Procedimento Administrativo.----------------------------------------------------------------------------------------- 3.5 - Alteração ao trânsito na zona urbana de Azinhaga: ------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n.o 21 , datada de 20 de fevereiro de 2022, sobre a
alteração ao trânsito na zona urbana de Azinhaga. ---------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso disse que achava que que
já existia uma deliberação acerca do trânsito na Rua da Liberdade e que na Rua da Praça só deveria ser proibido o trânsito a pesados, pensando que não havia razão para impedir a circulação
das outras viaturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Maria Manuela Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria
Veiga referiu que a pedido de muitas pessoas que ali se encontram, diariamente decidiram proibir o trânsito a pesados no Largo da Praça, mas que também acham pertinente essa proibição. ------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque perguntou se
o Presidente da Junta da Azinhaga tinha conhecimento desta alteração e a Senhora Vereadora
Maria Manuela Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria respondeu que tinha sido enviada essa informação, no dia 20 de fevereiro de 2022, e que não tinham obtido resposta.---------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar alterações ao trânsito na zona urbana da
Azinhaga, ficando a Rua do Calcanhar com um só sentido de trânsito do cruzamento da Rua das
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Forças Annadas com a Rua Nova do Celeiro para a Rua do Celeiro, a Rua do Cardoso com um
só sentido de trânsito do cruzamento da Rua do Celeiro com Rua do Calcanhar para a Rua Nova
de Santo António, a Rua Nova do Celeiro com um só sentido de trânsito da Rua do Celeiro para
o cruzamento da Rua das Forças Annadas com a Rua do Calcanhar e a Rua da Liberdade com
um só sentido de trânsito da Rua Catarina Eufémia para a Rua das Forças Annadas. --------------Mais deliberou a Câmara, por maioria, com os votos contra da Senhora Vereadora Ana Isabel
Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque e do Senhor Vereador António Francisco de 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 que a Rua da Praça ficasse com trânsito proibido exceto a táxis e acesso a garagens. -------------- 3.6 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações: ------------------------------------- 3.6.1 - Código 983973 / área 108/121 00: ------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n.o 2320, datada de II de fevereiro de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 983973, área 108/12100. --------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 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 983973, área 108/12100, em cinco prestações mensais e sucessivas,
sendo as quatro primeiras no valor de 50,00€ cada e a quinta no valor de 50,05€, acrescidas do
valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de março 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. ----------------------------------------- 3.6.2 - Código 984414 / área 106/3000: ----------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 2328, datada de 11 de fevereiro de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984414, área 106/3000. ------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 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 984414, área 106/3000, em cinco prestações mensais e sucessivas,
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sendo as quatro primeiras no valor de 10,00€ cada e a quinta no valor de 16,06€, acrescidas do
valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de março 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.------------------------------------------ 3.6.3 - Código 983908 / área 102/6835: ----------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 2329, datada de 11 de fevereiro de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 983908, área 102/6835. ------------------ 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 983908, área 102/6835, em seis prestações mensais e sucessivas,
sendo as cinco primeiras no valor de 35,49€ cada e a sexta no valor de 35,50€, acrescidas do
valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de março 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.------------------------------------------ 3.6.4 - Código 1526/ área 101116700: ------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.o 2553, datada de 18 de fevereiro de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 1526, áreal01l16700. -------------------- 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 1526, área 101/16700, em seis prestações mensais e sucessivas, sendo
as cinco primeiras no valor de 28,92€ cada e a sexta no valor de 28,91 €, acrescidas do valor de
juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de março 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.------------------------------------------------------- 3.6.5 - Código 984549 / área 102/6428: ----------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 2554, datada de 18 de fevereiro de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984549, área 102/6428. --------Página 13 de 16
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 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 984549, área 102/6428, em seis prestações mensais e sucessivas, no
valor de 34,02€ cada, acrescidas do valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser
liquidada até ao dia 31 de março 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.6.6 - Código 982659/ área 102/12720: --------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 2556, datada de 18 de fevereiro de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 982659, área 102/12720. ----------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 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 982659, área 102/12720, em seis prestações mensais e sucessivas,
sendo as cinco primeiras no valor de 37,93€ cada e a sexta no valor de 37,92€, acrescidas do
valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de março 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.------------------------------------------ Ponto Quatro ------------------------------------------------------------------------------------------------ Divisão de Intervenção Social: --------------------------------------------------------------------------- 4.1 - Pedido de atividades de animação e apoio à família (AAAF) - período da
tarde: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------__________ Foi presente à Câmara a informação n.o 2626, datada de 21 de fevereiro de 2022, sobre
o pedido de isenção das taxas municipais referentes às atividades de animação e apoio à família.
---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar e conceder a isenção do pagamento das taxas municipais
referentes às Atividades de Animação e Apoio à Família no periodo da tarde.-----------------------

Página 14 de 16
Reuniào de 25/2/2022
Ata 5/2022

MUNIC!PIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

---------- 4.2 - Protocolo para formação em contexto de trabalho a celebrar entre o Município da Golegã e o ISLA-Santarém, Educação e Cultural Unipessoal, Ld.": ------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 1093, datada de 4 de fevereiro de 2022, o protocolo para formação em contexto de trabalho a celebrar entre o Município da Golegã e o ISLASantarém, Educação e Cultural Unipessoal, Ld.". ---------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo para formação em contexto
de trabalho a celebrar entre o Município da Golegã e o ISLA-Santarém, Educação e Cultural
Unipessoal, Ld." de alunos do curso superior em Guia de Turismo e Assistência Turistica. ----------------- 4.3 - Parceria a celebrar entre o Município da Golegã e a CDP-Associação de Caravanismo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 505, datada de 19 de janeiro de 2022, sobre a
parceria a celebrar entre o Município da Golegã e a CDP-Associação de Caravanismo. --------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a parceria a celebrar entre o Município
da Golegã e a CDP-Associação de Caravanismo, visando estabelecer as condições adequadas de
acolhimento dos Associados do CDP no Parque Municipal de Campismo da Golegã. ----------------------- 4.4 - Clube Desportivo em Movimento ----------------------------------------------------------------- Pedido de apoio para filiações: ------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara uma informação, datada de 18 de fevereiro de 2022, sobre o pedido do Clube Desportivo em Movimento para apoio da filiação dos atletas.--------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder ao Clube Desportivo em
Movimento um apoio financeiro extraordinário no valor de 830,00€ para apoiar a filiação dos
atletas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.5 - Legenda Genuína - Geração Benfica ------------------------------------------------------------- Atualização de valor de subsídio: ------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação sobre o pedido de atualização do subsídio atribuído
à Legenda Genuína - Geração Benfica. -------------------------------------------------------------------
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atualizar o valor do subsídio atribuído à
Legenda Genuína - Geração Benfica para o valor anual de 3.744,00€, com efeito a partir do dia 1
de março de 2022, revogando no que a esta associação respeita a deliberação de 14 de janeiro de
2022 .. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto Cinco -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1 - Aprovação de deliberações em minuta: ---------------------------------------------------------- Nos termos do n.03 do art.o 57.° da Lei n° 75/2013 , de 12 de setembro, foi deliberado,
por unanimidade, para que produza, efeitos imediatos, aprovar as deliberações constantes nos
pontos 1.1 , 1.2, 1.3,2.1 , 2.2, 2.3, 3.1 , 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.1,3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 4.1 ,
4.2, 4.3 , 4.4, 4.5. e 5.1. ----------------------------------------------------------------------------------------

---------- Encerramento da reunião: -------------------------------------------------------------------------------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara
encerrada a reunião, quando eram onze horas e dez minutos mandando que se lavrasse a presente
ata que vai ser assinada por si e que eu Isabel Maria da Conceição Centeio Gameiro, escrevi e
subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Presidente da Câmara Municipal

~ ' nio

A Secretária da Reunião

(Isabel Gameiro)
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