MUNicíPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

============================ ATA N _°10/2022==========================
------ REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÃMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA
A BR!L DE 2022:

22 DE

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

---------- Aos vinte e dois 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 A1caçarenho Rosa, VicePresidente da Câmara, António Francisco Oliveira Pires Cardoso e Maria Manuela Barreiros
Nunes Serrão de Faria Veiga. ----------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes o Senhor Chefe da Divisão de Obras, 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 cinco 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 Um ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças: ------------------------------------------------------------------ 1.1 - Transferência de património público do domínio privado do Estado para o

Município da Golegã---------------------------------------------------------------------------------------------------- Imóvel sito na Rua do Tinoco, Golegã -------------------------------------------------------------------- 1.2 - Hasta púb li ca ----------------------------------------------------------------------------------
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---------- Adjudicação do direito de ocupação a título precário de lojas existentes no Mercado
Municipal da Golegã --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3 - Concurso interno de acesso limitado para provimento de um lugar na categoria de
Infonnática de grau 2, nível 1 da carreira de Especialista de Infonnática -----------------------------

---------- Ponto Dois ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ------------------------------------------------------------ 2.1 - Pedido de vistoria inicial: ----------------------------------------------------------------------------- 2.1.1 - Imóvel inserido na ARU06 Golegã / Processo 9/2022 ----------------------------------------- 2.1.2 - Imóvel inserido na ARU06 Golegã / Processo 10/2022 --------------------------------------- 2.2 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações: ------------------------------------------ 2.2.1 - Código 2500 / área 1OS/23800 --------------------------------------------------------------------- 2.2.2 - Código 2033 / área I 02/6542 ----------------------------------------------------------------------- 2.2.3- Código 984609 / área 201/24600 ------------------------------------------------------------------- 2.2.4 - Código 1851 / área 101/4400 ----------------------------------------------------------------------- 2.2.5 - Código 930 / área 101/4500 ---------------------------------------------------------------

---------- Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Intervenção Social: --------------------------------------------------------------------------- 3.1 - Junta de Freguesia do Pombalinho / Festa do 1.0 de Maio de 2022 ----------------------------- Pedi do de apoio fi nanceiro --- ------------------------------------------------------------------------------ 3.2 - Associação Portuguesa de Atrelagem / Curso "FEl Coaching System" ------------------------ Isenção das taxas municipais ------------------------------------------------------------------------------- 3.3 - Orquestra de Câmara Portuguesa / JOP Temporada 2021-2022 ------------------------------- Pedido de apoio financeiro -------------------------------------------------------------------------------- 3.4 - PIPA Azinhaga / Programação para 2022 --------------------------------------------------------- Pedido de apoio financeiro ---------------------------------------------------------------------------------- 3.5 - Clube de Pesca da Golegã / Campeonato Nacional Equipas Feeder ---------------------------- Pedido de apoio financeiro -----------------------------------------------------------------------Página 2 de 18
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---------- 3.6 - CNE Junta Regional de Santarém / Comemorações S. Jorge 2022 ----------------------------- Isenção das taxas muni ci pais ------------------------------------------------------------------------------- 3.7 - Ordem dos Biólogos / Olimpíadas Nacionais das Reservas da Biosfera ----------------------- Isenção das taxas municipais ------------------------------------------------------------------------------- 3.8 - Junta de Freguesia da Golegã / Prova Desportiva entre Veículos ------------------------------- Isenção das taxas municipais ------------------------------------------------------------------------------- 3.9 - 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: -------------------------------------------------------------------------- Período de intervenção do público: --------------------------------------------------------------------- Nos tennos do art. o 49.° da Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro foi dada a palavra ao
público, não havendo ninguém interessado em intervir. ---------------------------------------------------------- APROVA<;~O ])A AliA: --------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara solicitou a dispensa da leitura das atas números
8 e 9 referentes à reunião ordinária e à reunião extraordinária da Câmara Municipal da Golegã
realizadas nos dias 8 e 12 de abril de 2022, respetivamente, uma vez que as mesmas tinham sido
enviadas, digitalmente a todos os membros do Executivo Municipal, tendo sido ambas
aprovadas, por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- ])jsponibilidade de 11 esouraria: -------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 537.590,04€ (Quinhentos e trinta e sete mil
quinhentos e noventa euros e quatro cêntimos); -------------------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 488.563,88€ (Quatrocentos e oitenta e oito mil quinhentos e
sessenta e três euros e oitenta e oito cêntimos); -----------------------------------------------------------Página 3 de 18
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---------- Operações não Orçamentais: 49.014,61€ (Quarenta e nove mil e catorze euros e
sessen ta e um 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: ------------------------------------------------------------------------- Dia 9 de abril de 2022 - O Excelentíssimo Presidente da Câmara e o Senhor VicePresidente da Câmara assistiram ao Concerto da Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense 1.°
de Dezembro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 12 de abril de 2022 - Início das I Jornadas Equestres Juvenis; ---------------------------------- Dia 19 de abri l de 2022 - Abertura do Parque de Jogos no Agrupamento de Escolas da
Golegã, Azinhaga e Pombalinho que dará ao Parque Escolar um novo espaço com relva sintética
e parque infantil, para recreio dos alunos do 1.° ciclo; ------------------------------------------------------------- Dia 20 de abril de 2022 - Visita do Excelentíssimo Presidente da Câmara, do Senhor
Vice-Presidente da Câmara e do Chefe da DOUA às obras de requalificação do Cineteatro Gil
Vicente acompanhando a realização dos respetivos trabalhos, participando também

o

Excelentíssimo Presidente da Câmara e o Chefe da DOUA numa reunião, com os responsáveis
da REN, sobre a linha de transporte de energia que vai partir do Alentejo com a possibilidade de
passar no concelho da Golegã, entre a Azinhaga e o Pombalinho, sem afetar o Boquilobo; ---------------- Dia 24 de abril de 2022 - V Passeio de Motas Clássicas organizado pela Junta de
Freguesia da Golegã; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 25 de abril de 2022 - Comemorações do 25 de Abril de 1974 real izadas no Salão
Nobre dos Paços do Concelho e junto à Casa-Estúdio Carlos Relvas. Também será servido um
beberete oferecido pela Junta de Freguesia da Golegã, junto ao SportHotel. O dia 25 de abri l de
2022 marca o início das Comemorações do Cinquentenário do dia 25 de abril de 1974 as quais
prolongar-se-ão até ao dia 25 de abril de 2024. -------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque quis deixar
referido que a Chefe da DAF já lhes tinha enviado o oficio do escultor Rui Fernandes e que da
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análise que fi zeram ao referido email ele não corresponde à verdade, porque a definição que nos
foi transmitida na Assembleia Municipal pelo Senhor Presidente da Câmara foi que a escultura
do Campino tinha sido retirada a pedido do escultor porque tinha imperfeições e que o
argumento que o escultor Rui Fernandes daria é que tinha sido pressionado, que a escultura tinha
sido feito em cima da hora, e que se recordava de ter dito que era impossível ser esse o
argumento, uma vez que tínhamos registos, os quais eram do conhecimento do atual Presidente
da Câmara, de já haver uma maquete da dita escultura em março de 2021 e, de março a outubro
vão meses largos. A Senhora Vereadora disse que agora o que é para importante é que fique
público que não houve qualquer pressão do anterior executivo no términus da dita escultura, se
houve imperfeições, se precisa de retificação, ao escultor se deve e isso deve ser do
conhecimento geral, porque não fazemos corretamente o nosso trabalho, se ele não fica adequado
aos fins a que se destina, não podemos imputar as culpas aos outros e a mensagem que foi
transmitida na Assembleia Municipal foi que era o anterior Executivo o culpado de haver ali
alguma imperfeição.----------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara respondeu que queria que ficasse em ata
referido que era obvio que o escultor não ia escrever no email que tinha sido pressionado, foi
uma posição que ele nos transmitiu numa reunião que tivemos e informou que as coisas foram
desenvolvidas quase, repentinamente quase não havendo tempo para a elaboração da estátua
como ele pretendia, tendo, por isso, pedido para ela ser retirada. ------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
havia uma situação que pensava que já tinha chegado ao executivo, mas que não é qualquer
crítica, porque dentro da experiência que tem sabe que é um assunto recorrente, mas que uma
coisa é ser recorrente, outra coisa é haver uma reclamação de vez em quando e outra é essas
reclamações serem constantes, o que neste momento está a suceder O assunto é as refeições da
Escola. A Senhora Vereadora referiu que lhes tem chegado que as refeições estão em decadência
absoluta, que há alunos que não conseguem comer, não tendo nada a ver com as ementas, nem
com a quantidade, mas sim com a confeção, que tinha sido o que lhe relataram de dentro da
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Escola, e que lhe referiram que até o próprio cheiro do refeitório era "estranho e que, pela
experiência que tem, concorde-se ou não com este tipo de fornecimento de refeições, tem que se
andar sempre em cima, porque senão descamba, solicitando a averiguação e resolução destes
problelllas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara respondeu que, de facto aconteceu no início do
mandato, houve algumas reclamações e que pediram que lhes fossem sempre remetidas por
escrito e que as envIaram para o

gestor do contrato, o funcionário Paulo Caixinha, para

notificar a empresa sobre essas reclamações e, ao mesmo tempo a Chefe de Divisão, EIsa
Lourenço e os funcionários Sónia Valadares e Paulo Caixinha foram fazer uma prova sem
conhecimento prévio da Escola e o que verificámos foi que a qualidade da comida era boa.---------------- O funcionário Paulo Caixinha, devidamente autorizado, disse que houve uma
reclamação quando foi encontrado um pedaço de acrilico na comida, tendo o Excelentíssimo
Presidente da Câmara respondido que a questão levantada pela Senhora Vereadora se prendia
com a qualidade da comida, não se tratando do assunto a que ele se estava a referir. ------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que nessa altura ficou acordado com a
Escola que, logo que houvesse o levantamento das restrições por causa da pandemia, se faria um
género de refeitório aberto aos pais, porque o que acontece muitas vezes é que os alunos não
gostam da comida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque referiu que
que para eles era é importante que essas reclamações fossem feitas por escrito o que pediu para a
través da Direção da Escola ou da Associação de Pais fazerem chegar essas reclamações à
Câmara, porque senão a Câmara não tem como justificar perante a

empresa que os paIs

reclamam, podendo esta duvidar e que era do seu conhecimento que, tanto a Câmara, como a
Associação de Pais têm ido com alguma frequência ao refeitório, tal como iam no anterior
executivo e que a resposta que lhe deram foi" vão lá, mas não fazem nada"; " quando lá vão
avisam e o repasto até é reforçado, por lá irem", o que na nossa situação, na vossa não sei , era
mentira. A Senhora Vereadora disse que corroborava, totalmente o que tinha sido dito pelo
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Senhor Vice-Presidente da Câmara, que foi almoçar muitas vezes à Escola e a comida tinha
qualidade, mas que agora há essa reclamação de vários pais de que os filhos não conseguem
comer, não tendo nada a ver com os ingredientes, mas com alguma degradação da confeção. -------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara perguntou-lhe a quem tinham sido apresentadas
essas reclamações, tendo a Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha
Duque respondido que tinha sido a ele própria e o Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que
isso não fazia sentido, que devem reclamar junto da Escola ou da Câmara. ----------------------------------- Em relação ao Campo de Jogos que foi aberto para utilização das nossas crianças da
EB I, a Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que queria
deixar registada a sua tristeza e insatisfação por os vereadores da oposição não terem sido
convidados para essa inauguração. Referindo quem a conhece sabe que não é muito dada a
inaugurações, mas que desta vez ficou com muito pena de os vereadores da oposição não terem
sido convidados, porque trata-se de um projeto que foi iniciado pelo anterior executivo e que
todos os residentes na Golegã deviam ter ficado muito orgulhosos quando souberam que ficámos
em primeiro lugar a nível nacional na Missão Sorriso do Continente, sendo os equipamentos que
lá estão resultado desse prémio e que foi com grande angústia e tristeza que viram a utilização
pelas crianças dos referidos equipamentos impossibilitada devido à pandemia. Referiu que,
concorde-se ou não o novo executivo está mais do que legitimado para tomar as suas opções,
mas que pensavam que o local que tínhamos escolhido era mais adequado, tendo o Senhor VicePresidente da Câmara respondido que foi a Escola que optou por outra localização para o Campo
de Jogos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que a
Direção da Escola tinha mudado, que a escolha dessa colocação permitiu requalificar o espaço
entre o Jardim de Infância e a Escola Primária e que à época foi retirada a cobertura e a ideia era
colocar uma nova uma proteção para os meninos do Jardim de Infância passarem para o Centro
Escolar, solicitando a atenção do Senhor Presidente para esse facto.-----------------------------------
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---------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
efectivamente teve pena de não terem sido convidados e referindo que "vocês talvez, algum dia,
passem pela mesma situação e a compreendam", embora tenha o sentimento e a certeza que não
houve rejeição de convites a enviar, mas que de facto está ali muito trabalho, houve muitas
reuniões, muito investimento do anterior executivo e que os últimos dois anos foram muito
dificeis, porque embora os equipamentos tivessem chegado a estar montados era impossível abrir
o Parque de Jogos à utilização das crianças. A Senhora Vereadora acrescentou que ainda bem
que o Parque de Jogos existe, porque era algo essencial, mas que tinham que deixar esse
lamento, de não haver da parte do atual executivo o reconhecimento do trabalho do anterior e
que fica triste, angustiada e constrangida com este tipo de situações porque, efetivamente ficou
muito trabalho feito , para o novo executivo poder brilhar.-----------------------------------------------__________ O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a intervenção no Campo de Jogos lhes
tinha sido pedida, logo no início do mandato, numa reunião com a Escola e que encaixou numa
série de outras intervenções que não classificamos como o projeto de Reabilitação da Escola,
mas que complementam essa reabilitação. Quanto à localização dos equipamentos foi de acordo
com os professores, os quais não achavam a anterior a mais correta, porque havia aulas que
coincidiam com o recreio dos alunos e depois havia imenso barulho, daí a alteração. Referiu
também que viram a possibilidade de reabilitar aquele espaço, pintando o muro, colocando
relvado sintético, com o esforço da Câmara e da Associação de Pais, de colocar vedação à volta e
instalar balizas novas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha solicitou que o Chefe da DOUA, Eng.
Acácio Nunes, esclarecesse sobre os timings destas intervenções, tendo o Eng.o Acácio que
referido que tudo o que foi referido pelo Vice, à excepção da vedação, havia sido efectuado no
anterior mandato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara referiu que as I Jornadas Equestres Juvenis
ficaram, em tennos de inscrições aquém do que se tinha previsto e, tanto a FEP como nós
identificámos questões que podem ser melhoradas, a ideia foi "lançar a semente" como foi dito
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pelo Presidente da Federação Equestre Portuguesa. -------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento que foi feita uma reedição,

com novo arranjo, do Roteiro - Guia de Visita referente à Casa - Estúdio Carlos Relvas, o qual já
não estava a disponível desde 2018 e que constitui uma das principais fontes de receita da
referida Casa- Estúdio. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- P on to U m ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças: ------------------------------------------------------------------ 1.1 - Transferência de património público do domínio privado do Estado para o
Município da Golegã--------------------------------------------------------------------------------------------------- Imóvel sito na Rua do Tinoco, Golegã. ----------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 5220, datada de 18 de abril de 2022, sobre a
transferência de património público do domínio privado do Estado para o Município da Golegã
de um imóvel sito na Rua do Tinoco na Golegã. ------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que não
votavam a favor e que, presumiam que fosse desconhecimento do atual executivo, mas que o
assunto em questão já tinha sido aprovado e que, mais uma vez se propunha deliberar o que já foi
deliberado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora referiu que esta informação consta na DGAL que publicamente
nos diz que esta transferência já foi aceite pelo Município da Golegã e não podemos estar a
deliberar sobre o que já foi deliberado e que é o que consta nos mapas de DGAL que exibiu,
tendo o Funcionário Paulo Caixinha, devidamente autorizado, respondido que o Município já
tinha aceite as transferências de competências no domínio do património público do domínio
privado do Estado, mas que tendo consultado os despachos anteriores ao Despacho nO
3260/2022 verificou

que o imóvel em causa se encontra referenciado nos mesmos e que

constatou que nos mapas da DGAL não é feita referência ao imóvel em questão, tendo dado
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essas indicações ao Executivo e procedido à elaboração da presente infonnação, solicitando que
a Câmara aceite a transferência do imóvel em causa.--------------------------------------------------------------- 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 aprovar
a proposta constante na a alínea a), da infonnação sobre a transferência de património público do
domínio privado do Estado para o Município da Golegã do imóvel sito na Rua do Tinoco na
Golegã, bem como aprovar, por unanimidade, as restantes propostas da referida informação. ------------- 1.2 - Hasta pública ------------------------------------------------------------------------------------------ Adjudicação do direito de ocupação a título precário de lojas existentes no
Mercado Municipal da Golegã: ------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.O 5218, datada de 18 de abril de 2022, sobre a
adjudicação do direito de ocupação a título precário de lojas existentes no Mercado Municipal da
Golegã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que não
era por não concordarem com o procedimento, porque os princípios da transparência e da
igualdade é evidente que têm que ser acautelados por quem está á frente da gestão da coisa
pública, mas que o que sabemos é que, houve há muitos anos uma hasta pública, hoje já é
permitido fazer a adjudicação direta e que, durante todos estes anos, sempre que havia um
pedido para arrendar uma loja do Mercado Municipal havia uma resposta ao interessado em
questão, a dizer que as lojas estavam todas ocupadas, que havia uma lista de espera e que logo
que vagasse uma loja a pessoa seria contactada, referindo que essa lista existe e que, neste
momento a nossa opinião é acabar com essa lista, para não defraudar as legítimas expectativas
dos interessados e depois de optar pela hasta pública, que poderá ser mais rentável para a
Câmara, porque estamos perante espaços que não exigem características específicas. --------------
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---------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara respondeu que a decisão de realizar a hasta
pública se deve ao facto de haver mais pessoas interessadas, do que lugares vagos. ------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a infonnação que tem dos serviços é
que existiu esse tipo de resposta desde o ano de 2016 o que significa que teriamos de contactar
pessoas que estiveram interessadas nas lojas desde 2016 e que o espaço não dá para todo o tipo
de utilização, porque muitos dos interessados querem espaços para cafés ou para a restauração,
tendo a Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque respondido que
não querem que passe a ideia que não se segue a lista de espera para beneficio de alguém.------------------ 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, aprovar a hasta pública referente à adjudicação
do direito de ocupação a título precário das lojas n.07 e n.o 8 do Mercado Municipal da Golegã, o
programa e as condições da referida hasta pública, bem como a comissão constituída pelo Presidente da Comissão, Ana Catarina Ferreira Cristino, Chefe da DAF, pelos os vogais efetivos Paulo Manuel de Matos Caixinha, coordenador técnico e Ângela Marta Gaspar Amaro, assistente
técnica e pelos vogais suplentes Rita Isabel Conceição A\cobia, assistente técnica e Ana Cristina
Simões Ferrei ra, técnica superi or. ---------------------------------------------------------------------------

---------- 1.3 - Concurso interno de acesso limitado para provimento de um lugar na
categoria de Informática de grau 2, nívell da carreira de Especialista de Informática: --------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 4029, datada de 21 de março de 2022, sobre o
concurso interno de acesso limitado para provimento de um lugar na categoria de Infonnática de
grau 2, nível I da carreira de Especialista de Infonnática. -------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do concurso interno de acesso
limitado para provimento de um lugar na categoria de Infonnática de grau 2, nível I da carreira
de Especialista de Infonnática. ------------------------------------------------------------------------------
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---------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ------------------------------------------------------------ 2.1 - Pedido de vistoria inicial --------------------------------------------------------------------------- 2.1.1 -Imóvel inserido na ARU06 Golegã / Processo 912022: -------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 49, datada de 8 de abril de 2022, sobre o pedido
de avaliação inicial de imóvel inserido na ARU 06 Golegã. ------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos da infonnação em apreço, aprovar o
nível de conservação de Mau, atribuído ao imóvel sito no Largo 5 de Outubro, 37 na Golegã,
inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia da Golegã com o artigo matricial n.o 3917 e
descrito na Conservatória do Registo Predial da Golegã sob o n.o 5215/20200128, inserido na
área da ARU 06 Gol egã. ---------------------------------------------------------------------------------------

---------- 2.1.2 - Imóvel inserido na ARU06 Golegã / Processo 10/2022: ------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 48, datada de 8 de abril de 2022, sobre o pedido
de avaliação inicial de imóvel inserido na ARU 06 Golegã. ------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos da infonnação em apreço, aprovar o
nível de conservação de Péssimo, atribuído ao imóvel sito na Rua Rafael da Cunha, lOna
Golegã, inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia da Golegã com os artigos matriciais n.os
2578 e 2579 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Golegã sob os n.os 115/19851202
e 116/19851202, respetivamente e inserido na área da ARU 06 Golegã. ------------------------------

---------- 2.2 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações: ------------------------------------- 2.2.1 - Código 2500 / área 105/23800: -------------------------------------------------------------... --- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5180, datada de 13 de abril de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 2500, área 105/23800. -------------------- 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 2500, área 105/23800, em seis prestações mensais e sucessivas, sendo
as cinco primeiras no valor de 30,00€ cada e a sexta no valor de I 23,64€, acrescidas do valor de
juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de maio de 2022, e as
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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.------------------------------------------------------- 2.2.2 - Código 2033 / área 102/6542: ------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5181, datada de 13 de abril de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 2033, área 102/6542. --------------------- 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 2033, área 102/6542, em seis prestações mensais e sucessivas, sendo
as cinco primeiras no valor de 20,00€ cada e a sexta no valor de 143,63€, acrescidas do valor de
juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de maio 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.------------------------------------------------------ 2.2.3- Código 984609 / área 201124600: --------------------------------------------------------

-------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5182, datada de 13 de abril de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 984609, área 201124600. ----------------- 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 984609, área 201 /24600, em seis prestações mensais e sucessivas,
sendo as cinco primeiras no valor de 78,83€ cada e a sexta no valor de 78,82€, acrescidas do
valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de maio 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.------------------------------------------ 2.2.4 - Código 1851 / área 10114400: ------------------------------------------------------------

-------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5183, datada de 13 de abril de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 1851 , área 10114400. --------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos do disposto no n.o 4 do artigo 45. 0 do
Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho da Golegã, autorizar o pagamento da
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dívida referente ao código 1851, área 101 /4400, em seis prestações mensais e sucessivas, sendo
as cinco primeiras no valor de 10,00€ cada e a sexta no valor de 25,18€, acrescidas do valor de
juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de maio 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.------------------------------------------------------- 2.2.5 - Código 930 I área 10114500: -------------------------------------------------------------

-------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5184, datada de 13 de abril de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 930, área 101 /4500. ----------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos do disposto no n." 4 do artigo 45.° do
Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho da Golegã, autorizar o pagamento da
dívida referente ao código 930, área 10 1/4500, em seis prestações mensais e sucessivas, sendo as
cinco primeiras no valor de 10,00€ cada e a sexta no valor de 70,46€, acrescidas do valor de
juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 31 de maio 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 Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Intervenção Social: --------------------------------------------------------------------------- 3.1- Junta de Freguesia do Pombalinho / Festa do 1.0 de Maio de 2022 ----------------------- Pedido de apoio fmanceiro: ----------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 1416, datada de 19 de abril de 2022, sobre o
pedido de apoio financeiro da Junta de Freguesia do Pombalinho para a Festa do I." de Maio de
2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder à Junta de Freguesia do
Pombalinho um apoio financeiro no valor de 350,00€ para a Festa do I." de maio de 2022, a
realizar no Pombalinho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.2 - Associação Portuguesa de Atrelagem / Curso "FEl Coaching System" ------------------- Isenção das taxas municipais: ------------------------------------------------------------------Página 14 de 18
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---------- Foi presente à Câmara a infol1nação n.o 1401, datada de 13 de abril de 2022, sobre o
pedido de isenção das taxas municipais referentes ao apoio logístico cedido para a realização
Curso "FEl Coaching System". --------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Associação Portuguesa de Atrelagem
do pagamento das taxas municipais referentes ao apoio logístico cedido para a realização Curso
"FEl Coaching System". --------------------------------------------------------------------------------------

---------- 3.3 - Orquestra de Câmara Portuguesa / JOP Temporada 2021-2022 --------------------------- Pedido de apoio financeiro: ------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infol111ação n. ° 2729, datada de 21 de março de 2022, sobre o
pedido de apoio financeiro para apoiar a deslocação de um jovem munícipe da Golegã a Berlim,
o qual integra a JOP na Temporada de 2021-2022. ---------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder à Jovem Orquestra Portuguesa um apoio financeiro no valor de 200,00€, para apoiar a deslocação de um jovem munícipe
da Golegã a Berlim, o qual integra a JOP na Temporada de 2021-2022. -----------------------------

---------- 3.4 - PIPA Azinhaga / Programação para 2022 ------------------------------------------------------- Pedido de apoio financeiro: ------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infol111ação n.o 2535, datada de 15 de março de 2022, sobre o
pedido de apoio financeiro da PIPA para apoiar a programação para o ano de 2022. ------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder ao Programa da Imagem e
da Palavra da Azinhaga um apoio financeiro no valor de I.OOO,OO€ para apoiar a programação
para o ano de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 3.5 - Clube de Pesca da Golegã / Campeonato Nacional Equipas Feeder ----------------------- Pedido de apoio financeiro: ------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infol111ação n.o 4851, datada de 6 de abril de 2022, sobre o pedido extraordinário do Clube de Pesca da Golegã para a participação no Campeonato Nacional
Equipas Feeder. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder ao Clube de Pesca da Golcgã
um apoio financeiro extraordinário no valor de 272,00 euros, para a participação no Campeonato
Nacional Equipas Feeder. -------------------------------------------------------------------------------------

---------- 3.6 - CNE Junta Regional de Santarém / Comemorações S. Jorge 2022 ------------------------ Isenção das taxas municipais: --------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara uma infonnação sobre o pedido de isenção das taxas municipais
da CNE Junta Regional de Santarém referentes ao apoio logístico cedido para as Comemorações
S. Jorge 2022. ---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a CNE Junta Regional de Santarém do
Corpo Nacional de Escutas do pagamento das taxas municipais referentes ao apoio logístico
cedido para as Comemorações S. Jorge 2022.-------------------------------------------------------------

---------- 3.7 - Ordem dos Biólogos / Olimpíadas Nacionais das Reservas da Biosfera ------------------- Isenção das taxas municipais: --------------------------------------- ------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5234, datada de 18 de abril de 2022, sobre o
pedido da Ordem dos Biólogos de isenção das taxas municipais referentes ao apoio logístico
cedido para a realização das Olimpíadas Nacionais das Reservas da Biosfera. ------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, enquanto entidade cogestora da Reserva do Natural do Paul do Boquilobo isentar a Ordem dos Biólogos do pagamento das taxas municipais
referentes ao apoio logístico cedido para a realização das Olimpíadas Nacionais das Reservas da
Biosfera. ------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

---------- 3.8 - Junta de Freguesia da Golegã / Prova Desportiva entre Veículos -------------------------- Isenção das taxas municipais: --------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o requerimento n.o 3255, datado de 5 de abril de 2022, sobre o
pedido da Junta de Freguesia da Golegã de isenção das taxas municipais referentes ao apoio logístico cedido para a realização do V Passeio de Motas Clássicas da Golegã. --------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Junta de Freguesia da Golegã do pa-
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gamento das taxas municipais referente à autorização para a realização do V Passeio de Motas
Clássi cas da Gol egã. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.9 - Doação de livros à Biblioteca Municipal José Saramago - Azinhaga - Prémio
No be I d a L iter atura: -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 4722, datada de 5 de abril de 2022, sobre a doação de livros à Biblioteca Municipal José Sararnago - Azinbaga - 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 nO 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado,
por unanimidade, para que produza, efeitos imediatos, aprovar as deliberações constantes nos
pontos 1.1, 1.2, 1.3,2.1.1,2.1.2,,2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.2.4,2.2.5,3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7,

3.8 e 3.9.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Encerramento da reunião: -----------------------------------------------------------------------

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

ara Municipal
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A Secretária da Reunião

(Isabel Gameiro)
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