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============================ ATA N.°8/2022============================
------ REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA

8 DE ABRIL DE

;?O;?;?: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Aos oito dias do mês de abril 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 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 Gameira. ------------------------------------------------------------------------------------------- Abertura oficial da reunião: ----------------------------------------------------------------------------- Às dez horas e dez minutos, verificando-se a existência de quórum o Excelentíssimo
Presidente da Câmara, após cumprimentar todos os presentes, deu início à reunião com a seguinte
ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças: ------------------------------------------------------------------ 1.1 -

4: Alteração Permutativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de

2021- tomada de conhecimento --------------------------------------------------------------------------------------- 1.2 -

5: Alteração Pennutativa às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de

2021- tomada de conhecimento ------------------------------------------------------------------------------

Página 1 de 20
Reunião d e 8/4/2022
Ata 8/2022

MUNIC!PIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

---------- 1.3 - Desafetação de parcela de terreno, do domínio público para o domínio privado do
Município da Golegã, com 32,82 metros quadrados nas traseiras de prédio sito na Rua Manuel dos
Santos, 28, Golegã ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.4 - Empreitada de obras públicas "Reabilitação da EB 2.3 da Golegã - Bloco A e B"
Esclarecimentos, retificação e alteração das peças do procedimento - Artigo 50. 0 do Código dos
Contratos Públicos ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois----------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ------------------------------------------------------------ 2.1 - Remoção temporária de sinal de estacionamento proibido na Rua do Teatro durante
a Remodelação do CineTeatro Gil Vicente -------------------------------------------------------------------------- 2.2 - Alteração ao trânsito na Rua D. Elisa Bonacho -----------------------------------------Deliberação tomada na Reunião de Câmara realizada em 12 de novembro de 2020 ------------------------- 2.3 - Pedido de vistoria final: ------------------------------------------------------------------------------ 2.3.1 - Imóvel inserido na ARU06 Golegã / Processo 912020 ----------------------------------------- 2.3.2 - Imóvel inserido na ARU06 Golegã / Processo 10/2020 ---------------------------------------- 2.3.3 - Imóvel inserido na ARU06 Golegã / Processo 11/2020 ---------------------------------------- 2.3.4 - Imóvel inserido na ARU06 Golegã / Processo 12/2020 ---------------------------------------- 2.4 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações ------------------------------------------ Código 2460 / área 201 /44 70 ------------------------------------------------------------------------------- 2.5 - Circo Marisol: ------------------------------------------------------------------------------------------ 2.5.1 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à licença de instalação e funcionamento de reci nto improvisado ---------------------------------------------------------------------------------- 2.5.2 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à emissão da licença especial
de ruído ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Intervenção Social:-------------------------------------------------------------------
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---------- 3.1 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as
entidades intennunicipais no domínio da Ação Social e Saúde - tomada de conhecimento Assembleia Municipal -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2 - Proposta de Nonnas do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social e de
Rendimento de Inserção Social ---------------------------------------------------------------------------------------- 3.3 - Apoio complementar à aquisição de medicamentos - situação excecional --------------------- 3.4 - Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga ----------------------------------------------------------- Pedido de apoio para o projeto OTL2022 ----------------------------------------------------------------- 3.5 - CERE - Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento --------------------------Pedido de redução de custos referentes à utilização das Piscinas Municipais Cobertas da Golegã
Eng.o Carlos Melancia de Sousa Cachado --------------------------------------------------------------------------- 3.6 - Doações ao Museu Municipal da Máquina de Escrever: ----------------------------------------- 3.6.1 - Doação de máquinas de escrever ------------------------------------------------------------------ 3.6.2 - Doação de máquinas de escrever ------------------------------------------------------------------ 3.6.3 - Doação de máquina de escrever ------------------------------------------------------------------- 3.7 - Doações à Biblioteca Municipal José Saramago - Golegã - Prémio Nobel da Literatura: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.7.1 - Doação de livros ----------------------------------------------------------------------------------- 3.7.2 - Doação de li vros ----------------------------------------------------------------------------------- 3.7.3 - Doação de li vros ------------------------------------------------------------------------------------ 3.8 - Doação de livros à Biblioteca Municipal José Saramago - Azinhaga - Prémio Nobel da Literatura ---------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto Quatro ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.1 - Aprovação de deliberações em minuta ----------------------------------------------------

---------- Período antes da ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------- Aprovação da ata: ------------------------------------------------------------------------------------------ APFt()"A<;l\() I>A AlfA: -----------------------------------------------------------------------Página 3 de 20
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---------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara solicitou a dispensa da leitura da ata número 7
referente à reunião pública ordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 25 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 e, ao abrigo do n.O 3 do art.O 34 do Código do
Procedimento Administrativo publicado através do Decreto-Lei n.04/2015, de 7 de janeiro, sem a
participação do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa, por não ter
estado presente na reunião a que a ata de refere. -----------------------------------------------------------

---------- Disponibilidade de Tesouraria: -------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 463.377,27€ (Quatrocentos e sessenta e três
mil trezentos e setenta e sete euros e vinte sete cêntimos); -------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 414.481 ,71 € (Quatrocentos e catorze mil quatrocentos e oitenta
e um euros e setenta e um cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 48.895,56€ (Quarenta e oito mil oitocentos e noventa e cinco
euros e cinquenta e seis cêntimos). -------------------------------------------------------------------------

---------- Período de intervenção dos membros do Executivo Municipal: ---------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores para
tratamento de assuntos gerais da autarquia: ------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Camara referiu que no dia anterior tinha sido expedida
uma convocatória para a reunião extraordinária do Executivo Municipal a realizar no próximo dia
12 de abril, conforme tinha sido acordado. ---------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu conhecimento da realização de vários
acontecimentos / atividades: ------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 25 de março de 2022 - Atribuição do nome do Prémio Nobel da Literatura José
Saramago à Biblioteca Municipal da Golegã; ----------------------------------------------------------------------- De 25 a 27 de março de 2022 - Concurso Nacional de Saltos de Obstáculos; ---------------------- Dia 29 de março de 2022 - Assembleia Geral da Resitejo com a presença do
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Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal no Conselho de Administração e da Senhora
Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga na Assembleia Geral; ------------------- Dia 31 de março de 2022 - Conselho de Administração da Resitejo e da CIML T ambas
com a presença do Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal; ------------------------------------------- Dia 4 de abril de 2022 - Assinatura da empreitada de obras públicas "Reabilitação das
coberturas em amianto dos edificios do Município - Estaleiro Municipal "com a empresa
Ecodemo, SA; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 6 de abril de 2022 - Presença do Excelentíssimo Presidente e do Senhor VicePresidente da Câmara Municipal na Escola Mestre Martins Correia - Plantação de cinco árvores;
---------- Dia 7 de abril de 2022 - Presença de um grupo com o objetivo de valorizar o património
fotográfico da Casa -Estúdio Carlos Relvas; ----------------------------------------------------------------------- De II a 16 de abril - I Jornadas Equestres Juvenis. ----------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal referiu que vão ser pagos cerca de
2.000,00€ aos Bombeiros da Ajuda, visto os Bombeiros da Golegã não tinham motorista
disponível, pela requisição do serviço de ambulância referente à Missão Ucrânia. Referiu também
que teve início a Campanha Laço Azul e que foram iniciadas as conversações com as juntas de
freguesia do concelho por causa dos contratos interadministrativos de delegação de competências
da Câmara Municipal nas juntas de freguesia. ---------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque relembrou que
tinham solicitado que lhes fosse enviado o oficio do escultor Rui Fernandes, a que o
Excelentíssimo Presidente da Câmara se tinha referido na Assembleia Municipal, e que ainda não
lhes tinha chegado. Em relação à escultura do campino, disse que tinham sido confrontados com
uma publicação do Movimento 2021 é o Ano, e que sendo no anterior executivo o Senhor Vereador
António Francisco Oliveira Pires Cardoso o responsável pelas requisições de serviços sabem que
os valores referidos naquela publicação não conferem com os valores pagos ao escultor Rui
Fernandes, pelo que solicitaram o envio da conta corrente do escultor.----------------------------------------- O Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso disse que aparece na
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publicação o pagamento de mais 10.000,00 euros e que desconhecem essa dívida e que desconhece
esse pagamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Chefe da DAF, devidamente autorizada, disse que foram pagos ao escultor Rui
Fernandes 10.600,00 euros, tendo o Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso
respondido que a fatura com esse valor deve ter sido enviada pelo escultor, depois do anterior
executivo ter terminado o mandato. --------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que ainda
não tinha sido feita a mudança da paragem do transfer, junto à Quinta da Piedade tendo o Chefe
da DOUA, devidamente autorizado, respondido que a alteração já está acordada com a Quinta da
Piedade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque referiu quejá
tinha ficado entendido porque é que se tinha pago aos Bombeiros da Ajuda o serviço de ambulância
para apoiar a Missão Ucrânia, com o que concordavam, visto o Excelentíssimo Presidente da
Câmara ter dito que os Bombeiros da Golegã não tinham motorista. A Senhora Vereadora
perguntou quantas famílias tinham sido acolhidas no concelho e que sabiam que algumas não
tinham cá ficado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga respondeu
que tinham ficado no concelho catorze pessoas e que estavam todas na Azinhaga em famílias de
acolhimento, tendo passado pelo concelho dezassete refugiados, entre os quais dez crianças que
estão integradas nas escolas e oito pessoas que já têm emprego, que para os restantes que estão na
Azinhaga já está agendada marcação no Centro de Emprego e que se aguarda pelo delegado de
saúde que vai ver as habitações. A Senhora Vereadora disse que vão fazendo alguma distribuição
de alimentos, o Banco Alimentar deu alimentos para os refugiados e referiu que ainda há vagas
para emprego na Paladim e que é mais difícil encontrar habitações disponíveis. ------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
lamentavam o corte dos jacarandás efectuado na Av. D. João ITI, pois consideram ser de lamentar
o corte de quaisquer árvores, além de considerarem aquele corte completamente inestético, tendo
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o Senhor Vice-Presidente da Câmara respondido que se prevê que a Avenida D. João III seja toda
reabilitada, através dos fundos que vêm para o PRR e que se cortaram os jacarandás, porque foi
uma questão de conjugar a solicitação de um munícipe que se sentia prejudicado com as referidas
árvores, com a intervenção que vai ser feita que requer que todas as árvores sejam cortadas.---------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que a

Câmara fez uma publicação sobre a possibilidade de beneficiarmos as associações do concelho
com uma percentagem do nosso IRS, só que não tinham percebido o critério da mesma, porque
não constava a Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga, tendo o Senhor Vice-Presidente da
Câmara esclarecido que as associações e as entidades que podem beneficiar dessa atribuição
encontram-se numa lista disponibilizada pelo Governo, na qual a Santa Casa da Misericórdia da
Azinhaga não consta. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque solicitou que
lhes dissessem o que é que estava a acontecer com o Sr. Carlos Medinas, tendo o Excelentíssimo
Presidente da Câmara respondido que se estava a proceder a uma restruturação dos serviços e que
tinha começado a existir uma certa duplicação de orientações, o que levou à necessidade de
reorganizar a forma como as tarefas eram distribuídas. Quanto ao Sr. Carlos Medinas e apesar do
que corria em conversas, o mesmo não deixou de ser encarregado geral, tendo apenas sido tomadas
opções de organização dos serviços para rentabilizar mais os recursos existentes e para as diretivas
do Eng.o Acácio Nunes serem mais efetivas, por intermédio das instruções do Senhor Pedro
Bonifácio, Adjunto do Presidente com intervenção no exterior. -------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse ao Senhor
Presidente para não lhe falar no Senhor Pedro Bonifácio, pois há anos que ouvia falar desse Senhor,
mesmo sem saber quem ele era. Já tinha ouvido falar do Sr. Pedro Bonifácio por causa de um
equipamento, uns brinquedos ou escorregas, que tinham sido comprado para a Junta de Freguesia
do Pombalinho e que estava em casa do filho do Senhor Bonifácio e desde que ele veio para a
Câmara ouve falar mais dele do que do Presidente, do Vice-Presidente ou da Vereadora e que há
dias lhe tinham dito "olhe a Câmara esteve a cortar a relva em casa do Bonifácio" e que tinha
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respondido que ele podia ter requerido à Câmara, tendo-lhe sido respondido que " não, porque era
ele que manda" e " olhe esteve uma camioneta da Câmara a descarregar lenha das árvores que a
Câmara cortou em casa do Bonifácio", " olhe o encarregado já não é o Carlos Medinas é o
Bonifácio", e que respondeu que ele não podia ser encarregado porque era adjunto, tendo referido
que não conhece o "homem" de lado nenhum, mas até já tem pena do homem andar na boca de
toda a gente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara respondeu que para o bem e para o mal as
decisões eram suas e que a metodologia de trabalho está numa fase experimental. Quanto à questão
do Encarregado não houve qualquer alteração de categoria e não foi dito a ninguém que o Pedro
Bonifácio é que era o Encarregado Geral.--------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
achava que tinham consciência de que o Sr. Carlos Medinas era um funcionário de carreira e que
não tinha havido qualquer processo disciplinar a destituí-lo de funções e que o que parece que
consta por escrito é que ele foi destituído das funções e que quem vai assumir o cargo de
encarregado geral é o Sr. Pedro Bonifácio. A Senhora Vereadora disse que todos sabemos que o
Sr. Pedro Bonifácio pelas funções de adjunto está legitimado para dizer é para fazer isto que foi
mandado pelo Presidente da Câmara ou pelo Vice-Presidente da Câmara, mas não pode exercer as
funções de encarregado geral, porque não é um funcionário público e estamos a falar de carreiras
da função pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara perguntou à Senhora Vereadora pelo documento
onde consta por escrito que o encarregado geral foi destituído, tendo dito ainda que tanto a
responsabilidade disciplinar como a responsabilidade de resolver algum contrato é da entidade
empregadora e, neste caso, é do órgão executivo, não tendo havido qualquer comunicação por
parte do órgão executivo nesse sentido, nem verbal nem escrita.------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Cai xinha Duque disse que tinha
conhecimento de um e-mail enviado a funcionários, serviços e entidades pelo Eng. Acácio, a
infonnar que por decisão do executivo em permanência, o Sr. António Carlos Medinas havia
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cessado as funções de encarregado geral e perguntou que funções é que iria desempenhar o Sr.
Carlos Medinas, tendo o Senhor Vice-Presidente da Câmara respondido que são as funções que
lhe forem confiadas, dentro do seu conteúdo funcional , quando se apresentar ao serviço.-------------------- O Chefe da DOVA, devidamente autorizado, disse que este processo era idêntico ao de
um de há uns anos atrás, quando o do funcionário Pedro Lopes deixou de exercer as funções de
encarregado, e continuou com o mesmo vencimento e passou a exercer as funções de jardineiro,
tendo a Senhor Vereadora Ana Isabel Madeira Mata Sampaio Caixinha Duque respondido que
nessa altura não era vereadora e que, como o Chefe da DOVA sabe pela proximidade que houve
entre eles, nunca tinha concordado com situações como essa e se quiseram o Sr. Pedro Lopes como
encarregado, foi alheia a essa decisão, até porque a opinião que tem é que "o Pedro Lopes não
presta para nada" e se era encarregado era para ter essas funções, tal como o Eng. o Francisco
Duarte, durante o último mandato era dirigente intermédio de 3. 0 grau e não exercia essas funções
e recebia o vencimento.------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara pediu à Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira
Mata Sampaio Caixinha Duque que tivesse um pouco mais de respeito pelos funcionários da
Câmara, pois nenhum funcionário merece ser tratado dessa forma, porque dizer que um
funcionário não presta para nada, principalmente quando verificamos que as funções que ele
desempenha estão a ser bem exercidas, não é justo nem correto, tendo a Senhora Vereadora
respondido que o Senhor Vice-Presidente tinha razão, que efectivamente não se devia dirigir ao
Senhor Pedro Lopes nesses termos e perguntou se o Senhor Vice-Presidente da Câmara queria que
ela apresentasse as respectivas desculpa, que as pedia, tendo o Senhor Vice-Presidente da Câmara
respondido que era o mínimo que podia fazer, tendo a Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira
Mata Sampaio Caixinha apresentado o seu pedido de desculpas por ter referido que o Sr. Pedro
Lopes "não prestava para nada", mas que a experiência que tinha é que a 5 ." feira nunca foi para
trabalhar, porque é dia de ir à caça, que os carros apareciam com mossas quando se andava a limpar
as ruas, o que acontecia sempre que o referido senhor estava nesse serviço e que tinha a convicção
pessoal que o Sr. Pedro Lopes, enquanto funcionário , não prestava para nada. ----------------------Página 9 de 20
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---------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que não
devia ter utilizado formalmente aqueles termos e que não tinha nada a ver com ele ter apoiado a
campanha do Movimento 2021 é o Ano, porque já tinha esta convicção. Quando ao facto de se
receber por uma determinada categoria e não se exercer as respectivas funções são situações com
as quais não concorda, porque acha que até é humilhante para as pessoas não exercerem o seu
conteúdo funcional e uma má gestão da parte da entidade empregadora, porque quando têm esses
vencimentos superiores é pela responsabilidade que têm e "chegar ao final do mês, levarem um
vencimento maior do que o dos colegas e depois não terem responsabilidade, não era correto".------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que,
quanto ao Sr. Carlos Medinas que é uma pessoa por quem tem muito apreço, que achava que tinha
sido uma aquisição muito boa para esta Câmara, pela sua competência e mais-valia, que sempre
acompanhou a relação entre ele e o Chefe da DOUA, que foi sempre uma relação saudável e que
percebe que o executivo precise de uma pessoa da sua confiança política na rua, porque a rua é
extremamente importante e que, pedia que fossem sérios nas funções a atribuir ao Sr. Carlos
Medinas porque ele, efetivamente é o encarregado geral, e que o Sr. Carlos Medinas não fosse"
massacrado" por ser uma pessoa das nossas relações pessoais. -------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara disse que tinha um apreço muito grande pelo Sr.
Carlos Medinas, que era amicíssimo dele e que era um excelente trabalhador, no entanto, trata-se
de uma experiência que vão fazer, porque havia situações que não funcionavam bem e que pensava
que haver só um veio de comunicação é extremamente importante, para uma melhor gestão dos
servlços.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que isto não tinha nada a ver com simpatias,
nem com questões políticas, tem a ver com organização de pessoas e tarefas e de priorizar aquilo
que é muito importante e que as coisas não estavam a funcionar bem nesse sentido, por isso, é que
as indicações para o exterior vão partir do adjunto do Excelentíssimo Presidente da Câmara e o Sr.
Carlos Medinas terá funções dentro do seu conteúdo funcional. ------------------------------------------------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento da realização das I Jornadas
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Equestres Juvenis em parceria da organização com a Federação Equestre Portuguesa e que as
atividades vão-se desenvolver entre o Hippos, o Arneiro e o Equuspolis, porque também se vão
realizar sessões teóricas com atletas olímpicos e com treinadores. O Senhor Vice-Presidente da
Câmara acrescentou que em paralelo vai haver atividades desportivas e culturais se está a tentar
alargar o usufruto das atividades aos jovens munícipes, entre os oito e os vinte e um anos, sem
quaisquer custos e quis agradecer aos restaurantes aderentes que vão oferecer um desconto de 10%
a quem se identificar como participante nas Jornadas. ----------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse também que o nosso concelho iria acolher a
fase final das Olimpíadas Nacionais das Reservas da Biosfera nas quais oitenta jovens, sendo o
jantar de entrega de prémios no Restaurante O Central e que também vamos acolher as
Comemorações do S. Jorge 2022, no dia 1.° de maio, organizadas pela Junta Regional de Santarém
do Corpo Nacional de Escutas, com a participação de cerca de 1200 pessoas, mil e cem escuteiros
e os respeti vos chefes. ----------------------------------------------------------------------------- --------------------- Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- I'onto 1Jm ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças: ------------------------------------------------------------------ 1.1 - 4." Alteração I'ermutativa às Grandes Opções do I'lano e Orçamento para o
ano de 2021- tomada de conhecimento ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara para tomada de conhecimento a 4." Alteração Permutativa às
Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2021. ------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento da 4: Alteração Permutativa às Grandes Opções do
Plano e Orçamento para o ano de 2021. ----------------------------------------------------------------------------- 1.2 - 5." Alteração I'ermutativa às Grandes Opções do I'lano e orçamento para o
ano de 2021- tomada de conhecimento ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara para tomada de conhecimento a 5: Alteração Permutativa às
Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2021. --------------------------------------------
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------------ A Câmara tomou conhecimento da 5. a Alteração Pennutativa às Grandes Opções do
Plano e Orçamento para o ano de 2021. ----------------------------------------------------------------------------- 1.3 - Desafetação de parcela de terreno, do domínio público para o domínio privado
do Município da Golegã, com 32,82 metros quadrados nas traseiras de prédio sito na Rua
Manuel dos Santos, 28, Golegã: --------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 4573, datada de 31 de março de 2022, sobre a
desafetação de parcela de terreno, do domínio público para o domínio privado do Município da
Golegã, com 32,82 metros quadrados nas traseiras de prédio sito na Rua Manuel dos Santos, 28,
Golegã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a desafetação, do domínio público para o
domínio privado do Município da Golegã, da parcela de terreno com a área de 32,82 metros
quadrados a qual confronta a norte com Olavo de Oliveira Cabaço e PT, a sul com Arruamento
Público, a nascente com Herdeiros Ribeiro e a poente com Olavo de Oliveira Cabaço. ---------------------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, nos tennos da alínea d) do n.OI do art.O 124.°
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.04/2015, de 7 de janeiro,
submeter a referida desafetação a Inquérito Público.-------------------------------------------------------------- 1.4 - Empreitada de obras públicas "Reabilitação da EB 2.3 da Golegã - Bloco A e

B" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esclarecimentos, retificação e alteração das peças do procedimento - Artigo 50.° do Código
dos Contratos Públicos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O4682, datada de 4 de abril de 2022, sobre a empreitada de obras públicas "Reabilitação da EB 2.3 da Golegã - Bloco A e B". ------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar os erros referentes aos capítulos 10.1 , 10.2
(referente à unidade de medida), 185.1.1.1 , 185.1.1.2, e 192.1 e que sejam rejeitados os erros
referentes aos capítulos 10.1 , 10.2, 11.1 , 11.2, 12.1 , 12.2, 28.1 , 28.2, 32.1.1 , 32.1.2, 32.1.3 , 33.1 ,
33.2, 34.1,34.2, 35.1.1 , 35.1.2, 36.1 , 39.1 , 39.2, 40.1.1 , 40.1.2, 42.1.1.1 , 42.1.1.2,43.1,43 .2,44.1 ,
44.2, 45.1.1 , 45.1.2 e 171 , da empreitada de obras públicas "Reabilitação da EB 2.3 da GolegãPágina 12 de 20
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Bloco A e B", bem como indicar que o prazo para entrega de propostas seja prorrogado por mais
catorze dias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar o novo preço base do procedimento
no montante de 835. 149, II € (Oitocentos e trinta e cinco mil cento e quarenta e nove euros e onze
cêntimos), face à aceitação dos erros e omissões. ------------------------------------------------------------------ Ponto Dois----------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ------------------------------------------------------------ 2.1 - Remoção temporária de sinal de estacionamento proibido na Rua do Teatro
durante a Remodelação do CineTeatro Gil Vicente: ----------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 4264, datada de 23 de março de 2022, sobre a
remoção temporária de sinal de estacionamento proibido na Rua do Teatro durante a remodelação do CineTeatro Gil Vicente. ------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, remover temporariamente o sinal de
estacionamento proibido existente na Rua do Teatro, na Golegã, enquanto decorrerem as obras da
empreitada de "Remodelação do CineTeatro Gil Vicente". ----------------------------------------------------- 2.2 - Alteração ao trânsito na Rua D. Elisa Bonacho ----------------------------------------------- Deliberação tomada na Reunião de Câmara realizada em 12 de novembro de 2020:
---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 4264, datada de 23 de março de 2022, sobre a
alteração ao trânsito na Rua D. Elisa Bonacho. --------------------------------------------------------------------- O Chefe da DOUA, devidamente autorizado, disse que só era retirada a sinalização vertical e os bicos, mantendo-se as marcas longitudinais. ----------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque em relação à
Rua D.Elisa Bonacho disse que, para além do sentido único, estavam convictos que os "bicos"
eram uma boa solução, porque são inibi dores do excesso de velocidade e se tentarmos resolver a
situação com lombas será mais incomodativo para os residentes e irão haver reclamações por causa
do barulho que a circulação sob as mesmas provoca. -----------------------------------------------------
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---------- 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, do
Senhor Vice-Presidente da Câmara e do Excelentíssimo Presidente da Câmara, aceitar a retirada
dos separadores dos estacionamentos na via e da sinalização vertical na Rua D. Elisa Bonacho na
CJolegã. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 2.3 - Pedido de vistoria final: ----------------------------------------------------------------------------- 2.3.1 - Imóvel inserido na ARU06 Golegã / Processo 9/2020: -------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 44, datada de 5 de abril de 2022, sobre o pedido
de avaliação final de imóvel inserido na ARU 06 CJolegã. -------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos da infonnação em apreço, aprovar o
nível de reabilitação de Excelente, atribuído ao imóvel sito na Rua Agostinho Macedo, 24, na
CJolegã, inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia da Golegã com o artigo matricial n.o 1289
e descrito na Conservatória do Registo Predial da CJolegã sob o n.o 1190/1990041, inserido na área
da ARU 06 CJo Iegã. --------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 2.3.2 - Imóvel inserido na ARU06 Golegã / Processo 1012020: ------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O 46, datada de 5 de abril de 2022, sobre o pedido
de avaliação final de imóvel inserido na ARU 06 Golegã. -------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos da infonnação em apreço, aprovar o
nível de reabilitação de Excelente, atribuído ao imóvel sito na Rua Agostinho Macedo, 30, na
Golegã, inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia da Golegã com o artigo matricial n.o 1976
e descrito na Conservatória do Registo Predial da CJolegã sob o n.o 5205/2019062, inserido na área
da AR U 06 Go legã. -------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 2.3.3 - Imóvel inserido na ARU06 Golegã / Processo 11/2020: ------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 4716, datada de 5 de abril de 2022, sobre o pedido
de avaliação final de imóvel inserido na ARU 06 Golegã. ----------------------------------------------
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da informação em apreço, aprovar o
nível de reabilitação de Excelente, atribuído ao imóvel sito na Avenida Diogo Boitaca, 36 e 38, na
Golegã, inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia da Golegã com o artigo matricial n.o 680
e descrito na Conservatória do Registo Predial da Golegã sob o n.O 1006119891103, inserido na
área da ARU 06 Go legã.--------------------------------------- --------------------------------------------

---------- 2.3.4 - Imóvel inserido na ARU06 Golegã / Processo 12/2020: ------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 45, datada de 5 de abril de 2022, sobre o pedido
de avaliação final de imóvel inserido na ARU 06 Golegã. -------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da informação em apreço, aprovar o
nível de reabilitação de Excelente, atribuído ao imóvel sito no Largo de São João, 12, na Golegã,
inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia da Golegã com o artigo matricial n.o 1103 e descrito
na Conservatória do Registo Predial da Golegã sob o n.O 4782/20080710, inserido na área da ARU
06 Golegã.------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 2.4 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações: ------------------------------------- Código 2460 / área 20114470: ----------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 2446, datada de 14 de março de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 2460, área 201 /4470. --------------------- 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 2460, área 201/4470, em seis prestações mensais e sucessivas, sendo as cinco
primeiras no valor de 50,72€ cada e a sexta no valor de 50,73€, 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.----------------------------------------------------------

---------- 2.5 - Circo Marisol: ----------------------------------------------------------------------------------------- 2.5.1 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à licença de instalação e
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---------- Foi presente à Câmara o requerimento n.o 2537, do Circo Marisol, datado de 15 de março
de 2022, a solicitar a isenção das taxas municipais referentes à instalação de recinto improvisado.
---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerando a pertinência e o interesse para o
Município da atividade em causa e face à inexistência de espetáculos ao vivo, durante a pandemia
provocada pelo Covid 19 e, tendo o Circo Marisol oferecido entradas grátis às crianças com idades
até aos doze anos, quando acompanhadas por um adulto, isentá-lo do pagamento das taxas municipais referentes à licença de instalação e funcionamento de recinto improvisado.--------------------

---------- 2.5.2 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à emissão da licença especial de ruído: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara o requerimento n.o 2539, do Circo Marisol, datado de 15 de março
de 2022, a solicitar a isenção das taxas municipais referentes à emissão da licença especial de
ruído. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerando a pertinência e o interesse para o
Município da atividade em causa e face à inexistência de espetáculos ao vivo , durante a pandemia
provocada pelo Covid 19 e, tendo o Circo Marisol oferecido entradas grátis às crianças com idades
até aos doze anos, quando acompanhadas por um adulto, isentá-lo do pagamento das taxas
municipais referentes à emissão da licença especial de ruído. ----------------------------------------

---------- Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Intervenção Social: --------------------------------------------------------------------------- 3.1 - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para
as entidades intermunicipais no domínio da Ação Social e Saúde - tomada de conhecimento
- Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 4566, datada de 31 de março de 2022, sobre a
transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intennunicipais nos
domínios da Ação Social e Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento da transferência de competências para o Município da
Golegã, a partir do dia 1 de abril de 2022, nos domínios da Ação Social e da Saúde, no âmbito do
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Decretos-Lei números 55/2020, de 12 de agosto e 23/2019, de 30 de janeiro, respetivamente, bem
como remeter o assunto ao conhecimento da Assembleia Municipal. --------------------------------

---------- 3.2 - Proposta de Normas do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social e
de Rendimento de Inserção Social: -------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 4673, datada de 4 de abril de 2022, com a proposta
de Normas do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social e de Rendimento de Inserção
Social.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento da transferência de competências para o Município da
Golegã, a partir do dia I de abril de 2022, nos domínios da Ação Social e da Saúde, no âmbito do
Decretos-Lei números 5512020, de 12 de agosto 23/2019, de 30 de janeiro, respetivamente, bem
como remeter o assunto ao conhecimento da Assembleia Municipal. ----------------------------------

---------- 3.3 - Apoio complementar à aquisição de medicamentos - situação excecional: --------------- Foi presente à Câmara uma infonnação sobre uma situação excecional para atribuição
de apoio complementar à aquisição de medicamentos. ------------------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que votariam contra, porque o benificiário reside fora do Concelho da Golegã, sendo portanto um apoio
violador das nossas competências e do respectivo regulamento e por isso ilegal. ---------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, nos termos e com os fundamentos da infonnação em
apreço, 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, do Senhor Vice-Presidente da Câmara e
do Excelentíssimo Presidente da Câmara, continuar a apoiar, temporariamente a requerente do
Processo MED6/20 19. -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- 3.4 - Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga: ------------------------------------------------------ Pedido de apoio para o projeto OTL2022: ------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara o pedido de apoio da Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder à Santa Casa da Misericórdia
da Azinhaga um apoio financeiro para o projeto OTL 2022 no valor de 7.200,00€, em tranches de
1.000,00€ nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e uma de 1.200,00€ no mês
de abril e 2022, bem como isentá-la do pagamento das taxas municipais referentes à utilização dos
equipamentos municipais, durante a duração da Ocupação de Tempos Livres 2022.------------------------- 3.5 - CERE - Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento: ---------------------------------- Pedido de redução de custos referentes à utilização das Piscinas Municipais Cobertas da Golegã Eng.o Carlos Melancia de Sousa Cachado: ----------------------------------------------------- Foi presente à Câmara uma informação sobre o pedido do CERE para redução de custos
referentes à utilização das Piscinas Municipais Cobertas da Golegã Eng.o Carlos Melancia de
Sousa Cachado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da informação
em apreço, conceder uma isenção de 50% ao Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento
no pagamento das taxas municipais referentes à utilização das Piscinas Municipais Cobertas da
Golegã Eng.o Carlos Melancia de Sousa Cachado. ----------------------------------------------------------------- 3.6 - Doações ao Museu Municipal da Máquina de Escrever: ------------------------------------ 3.6.1 - Doação de máquinas de escrever: -----------------------------------------------------__________ Foi presente à Câmara uma informação sobre a doação de máquinas de escrever ao Museu Municipal da Máquina de Escrever. ----------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta.---------------------------------- 3.6.2 - Doação de máquinas de escrever: -----------------------------------------------------__________ Foi presente à Câmara uma informação sobre a doação de máquinas de escrever ao Museu Municipal da Máquina de Escrever. ----------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- 3.6.3 - Doação de máquina de escrever: ---------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara uma infonnação sobre a doação de máquinas de escrever ao Museu Municipal da Máquina de Escrever. -------------------------------------------------------------------Página 18 de 20
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- 3.7 - Doações à Biblioteca Municipal José Saramago - Golegã - Pré mio Nobel da

Literatura: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.7.1 - Doação de livros: ----------------------------------------------------------------------------------- Fo i presente à Câmara uma infonnação sobre a doação de livros à Biblioteca Municipal
José Saramago - Golegã - Prémio Nobel da Literatura. ---------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- 3.7.2 - Doação de livros: ----------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara uma infonnação sobre a doação de livros à Biblioteca Municipal
José Saramago - Golegã - Prémio Nobel da Literatura. ---------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. ------------------------

---------- 3.7.3 - Doação de livros: ----------------------------------------------------------------------------------- 3.8 - Doação de livros à Biblioteca M unicipal José Saramago - Azinhaga - Prémio

No b el d a L iter atur a: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara uma infonnação sobre a doação de livros à Biblioteca Muni cipal
José Saramago - Azinhaga - Prémio Nobel da Literatura. -------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- Ponto Quatro ---------------------------------------------------------------------------------------

---------- 4.1 - Aprovação de deliberações em minuta ----------------------------------------------------------- Nos tennos do n.03 do art.o 57.° da Lei nO75/20 13, de 12 de setembro, foi deliberado, por
unanimidade, para que produza, efeitos imediatos, aprovar as deliberações constantes nos pontos
l.1 , l.2, 1.3, 1.4, 2.1,2.2,2.3 1, 2.32,2.3.3 , 2.3.4, 2.4,2.5.1 , 2.5.2,3 .1 , 3.2, 3.3 , 3.4, 3.5, 3.6. 1,
3.6.2, 3.6.3 , 3.7. 1, 3.7.2, 3.7.3 e 3.8. -----------------------------------------------------------------

---------- Encerramento da reunião: -------------------------------------------------------------------------------- E não havendo mais assuntos a tratar, fo i pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara
encerrada a reunião, quando eram onze horas e quinze minutos mandando que se lavrasse a
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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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