MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
C Â MARA MUNICIPAL

============================ ATA N.°7 /2022============================
------ REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÃMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA
MARÇO DE 2022:

25 DE

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

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

CinCO

dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, reumu

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, 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 dez minutos, verificando-se a existência de quórum o Excelentíssimo
Presidente da Câmara deu início à reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------- P o n to U m ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Apoio à Presidência: ----------------------------------------------------------------------- 1.1 - Nomeação do representante da Câmara Municipal da Golegã no Conselho Geral de
Acioni stas da Tagusgás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, SA ------------------------------------------------ Ponto Dois --------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete da Vice-Presidência: ------------------------------------------------------------------------- 2.1 - Comemorações dos 100 anos de José Saramago ----------------------------------------
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---------- Atribuição de nome à Biblioteca Municipal da Golegã e à Biblioteca Municipal da
AzinJ1aga ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2 - Novo logotipo do Município da Golegã - tomada de conJ1ecimento -------------------

---------- Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Auditoria Interna: -------------------------------------------------------------------------- 3.1 - Relatório de AcompanJ1amento do Plano Financeiro do Município da Golegã referente ao 4. 0 trimestre de 2021 - tomada de conJ1ecimento ------------------------------------------------

---------- Ponto Quatro ------------------------------------------------------------------------------------------------ Divisão de Administração e Finanças: ------------------------------------------------------------------ 4.1 - Procedimento por concurso público - empreitada de obras públicas- alínea b) do
art. o 19. 0 do Código dos Contratos Públicos - "Remodelação do CineTeatro Gil Vicente" ------------------ Aprovação da minuta do contrato de trabalhos a mais - art. o 370. 0 do Código dos
Contratos Públicos e art. o 33. 0 da Lei 75/2013, de 12 de setembro --------------------------------------------- 4.2 - Contratação de empréstimo de médio longo prazo para a empreitada de obras
públicas "Remodelação da Escola EB 2.3 da Golegã - Blocos A e B" ------------------------------------------ 4.3 - Procedimento concursal para uma assistente operacional para a limpeza de ruas em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, mediante recurso
à reserva de recrutamento --------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4 - Abertura de procedimento concursal por mobilidade interna para um lugar na carreira de técnico superior com licenciatura em Direito ------------------------------------------------------------- 4.5 - Constituição de fundo de maneio para a Divisão de Intervenção Social --------------

---------- Ponto Cinco -------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ------------------------------------------------------------ 5.1 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações: ------------------------------------------ 5.1.1 - Código 984304 / área I 06/6059: ----------------------------------------------------------

---------- Ponto Seis ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Intervenção Social: -----------------------------------------------------------------Página 2 de 22
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---------- 6.1 - Protocolo de estágio curricular de fonnação em contexto de trabalho a celebrar
entre a Escola Profissional de Torres Novas e o Município da Golegã ------------------------------------- 6.2 - Serviços de Atividades de Animação e Apoio à Família, Componente de Apoio à
Família, interrupções letivas e Atividades Extracurriculares no ano letivo 2022/2023 --------------------- H orári os e valores a cobrar-------------------------------------------------------------------------------- 6.3 - Candidatura ao Incentivo à Natalidade: ----------------------------------------------------------- 6.3.1 - Processo NAT 09/2022 ----------------------------------------------------------------------------- 6.3.2 - Processo NA T 10/2022 ----------------------------------------------------------------------------- 6.3.3 - Processo NAT 1112022 ----------------------------------------------------------------------------- 6.3.4 - Processo NA T 1212022 ----------------------------------------------------------------------------- 6.4 - Candidatura ao Apoio Complementar na Aquisição de Medicamentos: ----------------------- 6.4.1 - Processo MED 0112022 ---------------------------------------------------------------------------- 6.4.2 - Processo MED 02/2022 ----------------------------------------------------------------------------- 6.4.3 - Processo MED 03 /2022 ---------------------------------------------------------------------------- 6.5 - Núcleo Sporting Clube Portugal da Golegã / VI Passeio de Bicicletas Antigas da
Golegã: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.5.1 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à realização do VI Passeio de
B icicl etas Antigas da Go Iegã -------------------------------- ------ --------------------------------------------------- 6.5.2 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à emissão da licença especial
de ruído ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.5.3 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à cedência de sala no Centro
de Alto Rendimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.6 - Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho / Festa das Sopas ----------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes à emissão da licença especial de ruído -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.7 - Associação "Olé, Golegã" 1 Passeio Equestre -------------------------------------------Página 3 de 22
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---------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes ao licenciamento de provas desportivas e divertimentos pú bIi cos --------------------------------------------------------------- ------------------------- 6.8 - Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense: --------------------------------------------------- 6.8.1 - Pedido de apoio financeiro extraordinário ------------------------------------------------------ 6.8.2 - Pedido de alteração do valor do subsídio anual -------------------------------------------------- 6.9 - Santa Casa da Misericórdia da Golegã -------------------------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes à cedência de transporte ------------------------- 6.10 - Clube Desportivo em Movimento ------------------------------------------------------------------ Pedido de apoio financeiro extraordinário -----------------------------------------------------__________ 6.11 _ Casa do Benfica da Golegã _______________________________________________________________ _
---------- Pedido de apoio financeiro extraordinário ---------------------------------------------------------------- 6.12 - Câmara Municipal da Figueira da Foz ------------------------------------------------------------ Doação de livros à Biblioteca Municipal da Golegã ---------------------------------------------------- 6.13 - Doação à Biblioteca José Saramago -------------------------------------------------------------- Ponto Sete ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.1 - Aprovação de deliberações em minuta ------------------------------------------------------------- Período antes da ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------- Período de intervenção do público: --------------------------------------------------------------------- Nos tennos 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. ---------------------------------------------------------- APFt()"A<;)l() DA A1rA: --------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara solicitou a dispensa da leitura da ata número 6
referente à reunião ordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 11 de março 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 1r eso uraria: ----------------------------------------------------------- --------------- 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 475.619,24€ (Quatrocentos e setenta e cinco
mil seiscentos e dezanove euros e vinte e quatro cêntimos); ------------------------------------------------------ Operações Orçamentais: 426.604,63€ (Quatrocentos e vinte seis mil seiscentos e quatro
euros e sessenta e três cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------

---------- Operações não Orçamentais: 49.014,61€ (Quarenta e nove mil e catorze euros e
sessenta e um cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Período de íntervenção dos membros do Executivo Municipal: ---------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores para
tratamento de assuntos gerais da autarquia: ------------------------------------------------------------------------- Justificação da ausência do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Diogo Miguel
AI ca ça r enh o Ro sa: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara justificou a ausência do Senhor VicePresidente da Câmara, Diogo Miguel A1caçarenho Rosa que não pode comparecer por estar a
participar na Assembleia Geral da Região de Turismo do Alentejo e Ribatejo. ------------------------------ O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu conhecimento da realização de vários
acontecimentos / atividades: ------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 16 de março de 2022 - Reunião de preparação das Comemorações do 25 de Abril de
1974; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 17 de março de 2022 - Reunião de Planeamento e Sensibilização do Período de
Risco de Incêndio no ano de 2022; ----------------------------------------------------------------------------------- De 16 a 20 de março de 2022 - Participação na BTL - Divulgação da marca Visit
Golegã e dos Caminhos de Santiago; --------------------------------------------------------------------------------- Dia 21 de março de 2022 - Comemoração do Dia Mundial da Árvore com a plantação
de seis árvores, entres elas a Árvore da Amizade em parceria com Rotary Club do
Entroncamento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 23 de março de 2022 - Visita do Executivo Municipal em regime de pennanência à
Fundação José Saramago acompanhados por Pilar dei Rio e pela neta do escritor. -----------------Página 5 de 22
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---------- Dia 24 de março de 2022 - Presença na Gala d'O Mirante onde foi homenageado o
político do distrito de Santarém, o Presidente da Câmara de Salvaterra de Magos. --------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deixou os seus agradecimentos aos
funcionários da Câmara Municipal e também ao Chefe da DOUA, pela reabilitação da ceifeira
aquática, visto que a sua reparação numa entidade externa custaria entre 30.000,00 a 40.000,00
euros e nos nossos serviços o valor foi cerca de 5.000,00 euros. ------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga informou
que, na sequência do processo iniciado pelo anterior Executivo Municipal e no âmbito da
transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intennunicipais no
domínio da ação social, essas competências denominadas RSI e SAAS serão transferidas para o
Município da Golegã, a partir do dia I de abril e 2022. ----------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga referiu
que se poderia ter prolongado o processo até ao final do ano, mas como já se encontravam
reunidas as condições necessárias e os técnicos já tinham recebido formação , foi decido avançar.
---------- O Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso disse que pensava que
não era desejável que as datas de realização do XTERRA 2022 e da ExpoÉgua 2022 fossem
coincidentes, porque não facilita nem o encontrar alojamento, nem lugares na restauração, tendo
o Excelentíssimo Presidente da Câmara respondido que esta foi uma situação desenvolvida na
reunião da FNC em que se colocou a hipótese de duas datas para a realização da ExpoÉgua e que
a data escolhida teve em conta a realização do XTERRA 2022, como sendo uma ocasião em que
havia mais visitantes o que seria um beneficio para o certame.--------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara, relativamente à Golegã Missão Ucrânia, disse
que tiveram várias reuniões com os voluntários da iniciativa e que, no dia 28 de março de 2022,
vão buscar refugiados à Polónia, tendo como Presidente da Câmara aceite a possibilidade de
ajudar, o que tem sido uma realidade desde a primeira hora, visto que o Município da Golegã foi
dos primeiros municípios a nível nacional a enviar um camião com bens para os refugiados, bem
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como, paralelamente apoiar com o acolhimento, até à presente data, de dezasseis refugiados.-------------- A Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga disse que
em relação à Golegã Missão Ucrânia levantou-se uma questão desde o início que era haver uma
estrutura, por exemplo como um Alto Comissariado para a Migração que lhes desse alguma
credibilidade para a viagem, eles não conseguiram ultrapassar isso e não estão associados a
nenhuma entidade que lhes dê segurança que o processo irá correr bem. --------------------------------------- A Senhora Vereadora referiu que se pensou em assegurar a segurança da viagem através
do apoio para a contratação de uma ambulância e foi acordado que estaria disponível o Centro de
Estágio para em termos imediatos receber refugiados, bem como criou-se uma bolsa de oferta de
habitação, para se tentar inserir as pessoas na comunidade e tentar ajudar a encontrar emprego.------------ O Excelentíssimo Presidente da Câmara disse que, por exemplo, a Câmara Municipal da
Azambuja já não tem como receber mais refugiados e poder-se-ia ter ajudado indo buscar essas
pessoas, que já se encontram no nosso país. ----------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara disse que estava na disposição de apoiar a
iniciativa da Golegã Missão Ucrânia e trazer uma proposta à Câmara, caso concordassem, com
um valor de 2.000,00 euros para a despesa com a deslocação da ambulância, ou poderia emitir
um despacho a ratificar nesse sentido, sendo emitida uma fatura pelos Bombeiros. -------------------------- Em relação à Missão Ucrânia, a Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio
Caixinha Duque disse que lhes parece de toda a pertinência que a Câmara apoie a missão e este
movimento de voluntários da Azinhaga, bem como os refugiados ucranianos que sejam
acolhidos no concelho, mas que não perceberem se a proposta do Presidente da Câmara é de
atribuir um subsídio à Missão ou de contratar o serviço da ambulância. --------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara respondeu que eles não são um grupo,
legalmente constituído não podendo ser, diretamente apoiados. ------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que é
normal que existam da parte da Câmara algumas exigências para poder apoiar e que, com se trata
de um concelho onde há grande proximidade e no qual a Câmara é a força mais viva do
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concelho, lhe causou muita estranheza que a Câmara não fosse parceira e não encabeçasse este
movimento, tendo o Excelentíssimo Presidente da Câmara respondido que a Câmara não
assumiria essa posição, tendo a Senhora Vereadora respondido que na sua ótica podia ser uma
das Juntas de Freguesia ou a Câmara Municipal, justificando que face à catástrofe humanitária
que se vive na Ucrânia, haveria com toda a certeza um grupo de voluntários para levar o apoio
humanitário e para trazer os refugiados, não acreditando que a Câmara não queira, dentro das
contingências que lhe são exigidas apoiar, pois o que lhe foi transmitido foi que a Missão
seguiria viagem sem ambulância, porque a Câmara se tinha comprometido com esse apoio e que
à própria da hora, disse que não o faria. ---------------------------------------------------------------------

---------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que da
parte dela e do Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso o que é importante é
perceber se a Câmara está disponível ou não para apoiar, com todas as questões que uma
situação destas levanta e se, o Presidente da Câmara quer saber a opinião deles, querem que
fique esclarecido que acham que a Câmara deve contratar o serviço de ambulância e assumir-se
como parceira da iniciativa, que deve ser louvada------------------------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Maria Manue1a Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga em
relação à viagem em si, disse que acharam que a Câmara não se devia associar logo, porque eles
não têm uma estrutura que nos dê confiança de que saem daqui, vão até lá e que têm apoio, não
nos deram garantias, efetivamente de nada, nem por exemplo da cedência do autocarro, daí o que
acontecesse seria responsabilidade da Câmara, mas que apoiámos sempre na disponibilização de
alojamento e que assumiríamos o valor da deslocação da ambulância, apesar de não acharmos a
viagem necessária, em virtude de na Azambuja estarem refugiados do grupo que chegou de avião
e que ainda não estão integrados. ------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso disse que pensava que era
fundamental haver consenso e que era melhor a Câmara contratar o serviço de ambulância, do
que conceder subsídios e que, num meio tão pequeno e estando a Senhora Vereadora
sobrecarregada deveria ser aproveitada a ajuda dos sessenta voluntários que se encontram
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disponíveis para ajudar.------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
gostariam de saber quantas crianças existem no grupo que já está alojado no nosso concelho,
quantas estão integradas nos estabelecimentos escolares e se os adultos já estão a trabalhar,
porque isso é importante para o futuro , referiu, ainda, que o apoio pontual que se pode dar é bem
vindo, mas a questão da língua é algo que a preocupa bastante, pensado que estão a par do
projeto desenvolvido, durante o anterior Executivo Municipal, de abrir uma turma de língua
portuguesa não materna para os imigrantes que se encontravam no nosso concelho, porque
considera que é bastante importante numa perspetiva a longo prazo, desejando que se esteja
agora cheios de valores de solidariedade e que como os ucranianos pedem, daqui a algum tempo,
não nos esqueçamos deles.-------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga respondeu
que a primeira família que recebemos era constituída por duas senhoras, a avó e a mãe de duas
crianças, as senhoras já têm contrato de trabalho com a Paladin, os serviços sociais têm feito este
acompanhamento e também são muito apoiados por um grupo de pessoas de Alcochete, onde
reside o senhor que lhes disponibilizou a moradia onde vivem. ------------------------------------------------- Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- P onto Um ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Apoio à Presidência: ---------------------------------------------------------------------- 1.1 - Nomeação do representante da Câmara Municipal da Golegã no Conselho
Geral de Acionistas da Tagusgás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, SA: ------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 3509, datada de 10 de março de 2022, com a
proposta de nomeação do representante da Câmara Municipal da Golegã no Conselho Geral de
Acionistas da Tagusgás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, SA. ------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
consideram ter havido um total desrespeito pela Câmara Municipal e pelo Próprio Presidente na
elaboração da proposta em apreço, ao constar da mesma "Concelho Geral de Acionistas ... ", e
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uma demonstração grave de incompetência e grassa ilegalidade ao porem o Presidente a assinar
uma proposta em que ele próprio propõe nomear outra pessoa como sua representante nos seus
impedimentos, quando por imposição legal, como todos sabemos, nos impedimentos do
Presidente este é substituído pelo Vice Presidente .---------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara revogou a proposta onde passou a constar
Conselho Geral de Acionistas e colocou a votação a nomeação do representante da Câmara
Municipal da Golegã no Conselho Geral de Acionistas da Tagusgás com substituição em caso de
impedimentos, tendo a Senhora Vereadora dito que a deliberação a tomar é somente a nomeação
do representante da Câmara Municipal da Golegã no Conselho Geral de Acionistas da Tagusgás.
---------- Com a reformulação proposta pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara, a Câmara
deliberou, por unanimidade, aprovar a nomeação do Excelentíssimo Presidente da Câmara
Municipal, António Carlos da Costa Camilo como representante da Câmara Municipal da Golegã
no Conselho Geral de Acionistas da Tagusgás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, SA.---------------------- Ponto Dois --------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete da Vice-Presidência: ------------------------------------------------------------------------- 2.1 - Comemorações dos 100 anos de José Saramago ----------------------------------------------- Atribuição de nome à Biblioteca Municipal da Golegã e à Biblioteca Municipal da
Azinhaga: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 4030, datada de 21 de março de 2022, sobre a
atribuição de nome à Biblioteca Municipal da Golegã e à Biblioteca Municipal da Azinhaga. -------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
concordavam com o nome José Saramago, mas que tanto para a Biblioteca da Golegã como para
a Biblioteca da Azinhaga já existiam deliberações a atribuir o nome de José Saramago às
respetivas bibliotecas estando a da Azinhaga executada, pensando que é de toda a legitimidade
acrescentar ao mesmo Prémio Nobel da Literatura, porém votarão contra à proposta apresentada
pois consideram esta deliberação desnecessária, uma vez que como referi u já existem
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deliberações de anteriores executivos a atribuir o nome de José Saramago às bibliotecas do
concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara respondeu que o Senhor Vice-Presidente da
Câmara apresentou esta proposta com a finalidade de haver consenso na atribuição dos nomes às
bibliotecas, elas pertencem à Rede Nacional de Bibliotecas José Saramago, e que se esteve a
verificar que em relação à Biblioteca da Golegã só tinha sido atribuído a uma sala das suas salas
o nome José S aramago. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Ana
Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque e António Francisco Oliveira Pires Cardoso e
com os votos a favor da Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria
Veiga e do Excelentíssimo Presidente da Câmara, tendo este último, nesta situação de empate,
votado a favor da atribuição das designações de Biblioteca Municipal José Saramago - Azinhaga
- Prémio Nobel da Literatura e de Biblioteca Municipal José Saramago - Golegã - Prémio Nobel da Literatura aos dois espaços municipais, exercendo assim o seu direito ao voto de qualidade, ao abrigo do n.ol do art.o 33.° do Código do Procedimento Administrativo.------------------------------- 2_2 - Novo logotipo do Município da Golegã - tomada de conhecimento ----------------------- Foi presente à Câmara para tomada de conhecimento a informação n.o 4157, datada de
22 de março de 2022, sobre o novo logotipo do Município da Golegã. ----------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que,
apesar de o ponto agendado ser para tomada de conhecimento e não interessar se concordam ou
não com o novo logotipo, lamentam que a postura do novo Executivo Municipal seja a de apagar
as marcas de mais de vinte anos de gestão do Partido Socialista no Concelho da Golegã mas que,
sendo muito práticos e pragmáticos, supondo que este logotipo não foi feito pelos serviços
solicitavam que lhes fosse remetido o contrato com a empresa que elaborou o logotipo, a não ser
que lhes digam que foi feito pelos serviços, embora não sendo essa a informação que lhes
chegou.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- o Excelentíssimo Presidente da Câmara respondeu que o logotipo foi

feito nos serviços

pelo funcionário Feliciano Cunha, tendo a Senhora Vereadora respondido que sendo assim, não
necessitam que lhes seja enviado nenhum contrato. ---------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do novo logotipo do Município da Golegã. ------------------------ Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Auditoria Interna: -------------------------------------------------------------------------- 3.1 - Relatório de Acompanhamento do Plano Financeiro do Município da Golegã
referente ao 4.° trimestre de 2021 - tomada de conhecimento: ----------------------------------------------- Foi presente à Câmara para tomada de conhecimento o Relatório de Acompanhamento
do Plano Financeiro do Município da Golegã referente ao 4.° trimestre de 2021. ----------------------------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento do Plano Financeiro
do Município da Golegã referente ao 4.° trimestre de 2021. ------------------------------------------------------ Ponto Quatro ------------------------------------------------------------------------------------------------ Divisão de Administração e Finanças:------------------------------------------------------------------ 4.1 - Procedimento por concurso público - empreitada de obras públicas- alínea b)
do art." 19." do Código dos Contratos Públicos - "Remodelação do CineTeatro Gil
Vicente"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aprovação da mínuta do contrato de trabalhos a mais - art." 370." do Código dos
Contratos Públicos e art." 33." da Lei 75/2013, de 12 de setembro: ----------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O3743, datada de 15 de março de 2022, sobre a
aprovação da minuta do contrato de trabalhos a mais referente à empreitada de obras públicas
"Remodelação do CineTeatro Gil Vicente". ------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de trabalhos a mais
referente à empreitada de obras públicas "Remodelação do CineTeatro Gil Vicente" no valor de
12.488,49€ acrescidos do valor do IVA na importância de 749,30€, totali zando a importância de
13.237,79 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- 4.2 - Contratação de empréstimo de médio longo prazo para a empreitada de obras
públicas "Remodelação da Escola EB 2.3 da Golegã - Blocos A e B": -------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 4137, datada de 21 de março de 2022, sobre a
contratação de empréstimo de médio longo prazo para a empreitada de obras públicas "Remodelação da Escola EB 2.3 da Golegã - Blocos A e B". -------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela entidade
bancária Banco BPI para a contratação de empréstimo de médio longo prazo para a empreitada
de obras públicas "Remodelação da Escola EB 2.3 da Golegã - Blocos A e B", bem como
remetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------

---------- 4.3 - Procedimento concursal para uma assistente operacional para a limpeza de
ruas em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
mediante recurso à reserva de recrutamento: ------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.o 4056, datada de 21 de março de 2022, sobre o
procedimento concursal para uma assistente operacional para a limpeza de ruas em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetenninado, mediante recurso à reserva
de recrutamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento concursal
comum para provimento de um posto de trabalho, na carreira e categoria de assistente
operacional-limpeza de ruas, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indetenninado, mediante recurso à reserva de recrutamento. --------------------------------------------

--------- 4.4 - Abertura de procedimento concursal por mobilidade interna para um lugar na
carreira de técnico superior com licenciatura em Direito: ------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.O 3896, datada de 18 de março de 2022, sobre a
abertura de procedimento concursal por mobilidade intema para um lugar na carreira de técnico
superior com li cenci atura em Direi to. -------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento concursal
por mobilidade interna na categoria para um lugar na carreira e categoria de técnico superior com
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Licenciatura em Direito. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4_5 - Constitnição de fundo de maneio para a Divisão de Intervenção Social: ----------------- Foi presente à Câmara a informação n.O3902, datada de 20 de março de 2022, sobre a
constituição de fundo de maneio para a Divisão de Intervenção Social. --------------------------------------- A Senbora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinba Duque disse que a
proposta não tinba condições para ser aprovada, porque na reunião ordinária da Câmara
Municipal realizada no dia 14 de janeiro de 2022, já tinba sido foi aprovada a proposta de
atribuição do fundo de maneio para a DIS com as mesmas classificações económicas, sendo seu
titular a funcionária Carla Ladeira, pelo que sendo este fundo de maneio para a DIS, não iam
aprovar a presente proposta pois consideram não haver justificação a existência de dois fundos
maneio para as mesmas rubricas, tendo a Chefe da DAF, devidamente autorizada, referido que o
engano na proposta era seu, tendo a Senbora Vereadora solicitado que a Chefe da DAF
explicasse o sucedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Chefe da DAF, devidamente autorizada, explicou que tendo a funcionária Carla
Ladeira mudado de OIS para a DOVA, tinba devolvido à Tesouraria os 400,00€ referentes ao
fundo de maneio da OIS do qual era titular, juntamente com o auto de entrega elaborado pelo
Serviço de Contabilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A Senbora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinba Duque disse que,
como devem calcular, não sabiam que a funcionária Carla Ladeira tinba mudado de serviço e
muito menos se tinba devolvido ou não o fundo de maneio, nós unicamente tínhamos
conhecimento que já tinba sido atribuído um fundo de maneio para a DIS na referida reunião. ------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição do fundo de maneio no
valor de 400,00€, para os Serviços de Educação, Ação Social, Cultura, Turismo e Desporto da
Divisão de Intervenção Social, sendo seu titular a Chefe da DIS, EIsa Catarina Petinga Lourenço.
---------- Ponto Cinco -------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ------------------------------------------------------------ 5.1 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações: ---------------------------Página 14 de 22
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---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 3525, datada de 10 de março de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984304, área 106/6059. ---------------- 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 984304, área 106/6059, em seis prestações mensais e sucessivas,
sendo as cinco primeiras no valor de 15,00€ cada e a sexta no valor de 39,50€, acrescidas do
valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 29 de abril 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 Seis ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Intervenção Social: --------------------------------------------------------------------------- 6.1 - Protocolo de estágio curricular de formação em contexto de trabalho a celebrar entre a Escola Profissional de Torres Novas e o Município da Golegã: ------------------------------ Foi presente à Câmara o protocolo de estágio curricular de formação em contexto de
trabalho a celebrar entre a Escola Profissional de Torres Novas e o Município da Golegã. ---------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de estágio curricular de
fonnação em contexto de trabalho a celebrar entre a Escola Profissional de Torres Novas e o
Município da Golegã, para um aluno do Curso Profissional de Técnico de Turismo. ------------------------- 6.2 - Serviços de Atividades de Animação e Apoio à Família, Componente de Apoio
à Família, interrupções letivas e Atividades Extracurriculares no ano letivo 2022/2023 --------------- Horários e valores a cobrar: ------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 3661 , datada de 14 de março de 2022, sobre os
horários e os valores a cobrar referentes aos Serviços de Atividades de Animação e Apoio à Família, Componente de Apoio à Família, interrupções letivas e Atividades Extracurriculares no
ano leti vo 2022/2023. ----------- ------------------------------------------------------------------------------
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, aprovar os horários de funcionamento e os valores a cobrar pelos serviços
de Atividades de Animação e Apoio à Família nos Jardim-de-Infância, Componente de Apoio à
Família nas Escolas Básicas e interrupções letivas no ano letivo de 2022/2023. ------------------------------ 6.3 - Candidatura ao Incentivo à Natalidade: --------------------------------------------------------- 6.3.1 - Processo NAT 09/2022: --------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 3705, datada de 14 de março de 2022, sobre o
processo NA T 09/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 T09/2022 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento. --------------------------------------- 6.3.2 - Processo NAT 10/2022: ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 3698, datada de 14 de março de 2022, sobre o
processo NAT I 0/2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 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 TI 0/2022 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento. --------------------------------------- 6.3.3 - Processo NAT 1112022: ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 3703, datada de 14 de março de 2022, sobre o
processo NAT 1112022. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 TI 112022 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento. --------------------------------------- 6.3.4 - Processo NA T 1212022: ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 3665, datada de 14 de março de 2022, sobre o
processo NA T 12/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------
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---------- 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 TI 2/2022 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento. --------------------------------------- 6.4 - Candidatura ao Apoio Complementar na Aquisição de Medicamentos: ----------------- 6.4.1 - Processo MED 0112022: --------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n. o 3664, datada de 14 de março de 2022, sobre o
processo MEDO 1/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios Socioeconómicos e, nos termos da informação em apreço, que o
requerente do processo MEDOl/2022 cumpre os critérios definidos no art. o 8. 0 do Capítulo lI,
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 11. 0 do referido
regulalllento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.4.2 - Processo MED 02/2022: --------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n. o 3663, datada de 14 de março de 2022, sobre o
processo MED02/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios Socioeconómicos e, nos termos da informação em apreço, que o
requerente do processo MED02/2022 cumpre os critérios definidos no art.o 8. 0 do Capítulo lI,
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 11. 0 do referido
regulamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.4.3 - Processo MED 03/2022: --------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n. o 3662, datada de 14 de março de 2022, sobre o
processo MED03/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios Socioeconómicos e, nos termos da informação em apreço, que o
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requerente do processo MED03/2022 cumpre os critérios definidos no art. o 8. 0 do Capítulo lI,
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 11. 0 do referido
regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.5 - Núcleo Sporting Clube Portugal da Golegã / VI Passeio de Bicicletas Antigas
da Golegã: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.5.1 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à realização do VI Passeio
de Bicicletas Antigas da Golegã: ------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n. o 30, datada de Ii de março de 2022, sobre o
pedido do Núcleo Sporting Clube Portugal da Golegã para isenção das taxas municipais referentes à realização do VI Passeio de Bicicletas Antigas da Golegã. ------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Núcleo Sporting Clube Portugal da
Golegã do pagamento das taxas municipais referentes à realização do VI Passeio de Bicicletas
Antigas da Golegã. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.5.2 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à emissão da licença especial de ruído: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara o pedido do Núcleo Sporting Clube Portugal da Golegã para
isenção das taxas municipais da emissão da licença especial de ruído referente à realização do VI
Passeio de Bicicletas Antigas da Golegã. ---------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Núcleo Sporting Clube Portugal da
Golegã do pagamento das taxas municipais de emissão da licença especial de ruído referente à
realização do VI Passeio de Bicicletas Antigas da Golegã. ------------------------------------------------------- 6.5.3 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à cedência de sala no
Centro de Alto Rendimento ----------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o pedido do Núcleo Sporting Clube Portugal da Golegã para
isenção das taxas municipais referentes à cedência de sala no Centro de Alto Rendimento. --------
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Núcleo Sporting Clube Portugal da
Golegã do pagamento das taxas municipais referentes à cedência de sala no Centro de Alto
Rendimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.6 - Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho / Festa das Sopas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes à emissão da licença especial de
ruido: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o pedido do Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e
Pombalinho para isenção das taxas municipais de emissão da licença especial de ruído referente
à realização da F esta das Sopas. ----------------------------------------------------------------------------

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Agrupamento de Escolas da Golegã,
Azinhaga e Pombalinho do pagamento das taxas municipais de emissão da licença especial de
ruído referente à realização da Festa das Sopas. -------------------------------------------------------------------- 6.7- Associação "Olé, Golegã" / Passeio Equestre --------------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes ao licenciamento de provas desportivas e divertimentos pú blicos: --------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o requerimento n.o 2180, datado de 8 de março de 2022, sobre o
pedido da Associação "OI é, Golegã" para isenção das taxas municipais referentes ao licenciamento de provas desportivas e divertimentos públicos para a realização do Passeio Equestre. ------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Associação "OI é, Golegã" do pagamento das taxas municipais do licenciamento de provas desportivas e divertimentos públicos
referentes à realização do IX Passeio Equestre. -------------------------------------------------------------------- 6.8 - Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense: -------------------------------------------------- Pedido de apoio financeiro extraordinário: ----------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o pedido da Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense para
atribuição de uma subsí di o ex traordinári o. ------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder à Sociedade de Recreio MusiPágina 19 de 22
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cal Azinhaguense um apoio financeiro extraordinário no valor de 3.000,00€, em tranches de
I.OOO,OO€ nos meses de março, abril e maio de 2022. ---------------------------------------------------

---------- 6.8.2 - Pedido de alteração do valor do subsídio anual: --------------------------------------------- Foi presente à Câmara o pedido da Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense para
alteração do valor do subsídio anual. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atualizar o valor do subsídio atribuído à
Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense para o valor mensal de 550,00€, com efeito a partir
do dia I de abril de 2022, revogando no que a esta associação respeita a deliberação tomada na
reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 14 de janeiro de 2022. ------------------------------ 6.9 - Santa Casa da Misericórdia da Golegã --------------------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes à cedência de transporte: ---------------- Foi presente à Câmara o pedido da Santa Casa da Misericórdia da Golegã para isenção
das taxas municipais referentes à cedência de transporte. -------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Santa Casa da Misericórdia da Golegã
do pagamento das taxas municipais referentes à cedência de transportes para deslocação às
Caldas da Rainha e Rio Maior. --------------------------------------------------------------------------------------- 6.10 - Clube Desportivo em Movimento ---------------------------------------------------------------- Pedido de apoio financeiro extraordinário: ------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n.o 2014, datada de 4 de março de 2022, sobre o
pedido do Clube Desportivo em Movimento para atribuição de um apoio financeiro extraordiná-

rlo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder ao Clube Desportivo em
Movimento um apoio financeiro extraordinário no valor de 179,30€ para a deslocação à Taça de
Portugal XCO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.11 - Casa do Benfica na Golegã -------------------------------------------------------------
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---------- Pedido de apoio financeiro extraordinário ---------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 2261 , datada de lO de março de 2022, sobre o
pedido da Casa do Benfica na Golegã par atribuição de um apoio financeiro extraordinário. --------------- Neste momento, a Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha
Duque, nos tennos da alínea b) do n.OI do art.O69 do Código do Procedimento Administrativo,
ausentou-se da reunião, por ser cônjuge do Presidente da Casa do Benfica na Golegã, tendo
regressado após a votação. -------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, aprovar e conceder à
Casa do Benfica da Golegã um subsídio extraordinário no valor de 5.000,00€ para apoiar as a
participação da associação na III Divisão Nacional de Futsal.---------------------------------------------------- 6.12 - Câmara Municipal da Figueira da Foz --------------------------------------------------------- Doação de livros à Biblioteca Municipal da Golegã: ---------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara o fonnulário de oferta, datado de 9 de março de 2022, sobre a
doação de dois livros à Biblioteca Municipal da Golegã. --------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- 6.13 - Doação à Biblioteca José Saramago: ------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.o 3530, datada de 10 de março de 2022, sobre a
doação livros à Biblioteca José Saramago. ----------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- Ponto Sete -------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 7.1 - Aprovação de deliberações em minuta: ---------------------------------------------------------- Nos tennos do n.03 do art.o 57.° 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 , 2.1,2.2, 3.1,4.1 , 4.2, 4.3 , 4.4,4.5,5.1.1 , 6.1 , 6.2, 6.3.1 , 6.3.2, 6.3.3 , 6.3.4, 6.4.1,
6.4.2, 6.4.3 , 6.5.1,6.5.2, 6.5.3,6.6,6.7, 6.8.1.6.8.2, 6.9, 6.10, 6.11 , 6.12, 6.13 e 7.1.------------------------ Encerramento da reunião: -----------------------------------------------------------------------

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

A Secretária da Reunião

(Isabel Gameiro)
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