MUNIcíPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

=========================== ATA N. °11/2022 ================

-=========

------ REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÃMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA
DE 2 022:

6 DE MAIO

DE

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

---------- Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, reuniu ordinariamente a Câmara
Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a presença do Excelentíssimo Presidente
da Câmara, António Carlos da Costa Camilo que presidiu e dos Senhores Vereadores Ana Isabel
Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque, Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa, Vice-Presidente da
Câmara, António Francisco Oliveira Pires Cardoso e Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de
Faria Veiga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes o Senhor Chefe da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente,
Acácio Galrinho Nunes, a Senhora Chefe da Divisão de Intervenção Social, EIsa Catarina Petinga
Lourenço e a Senhora Chefe da Divisão de Administração e Finanças, Ana Catarina Ferreira
Cristino a fim de prestarem quaisquer esclarecimentos. ----------------------------------------------------------- A reunião foi secretariada e ata redigida pela Assistente Técnica, Isabel Maria da
Conceição Centeio Gameiro. ---------------------------------------------------------------------------------

----------- Abertura oficial da reunião: ----------------------------------------------------------------------------- Às dez horas e cinco 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: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- P on to U m ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Gabinete da Presidência: ------------------------------------------------------------------------------------ 1.1 - Ratificação do despacho exarado pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara em 2
de maio de 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abertura de procedimento pré-contratual para aquisição de refeições escolares -------------------- 1.2 - Comunidade Intermunicipal Lezíria do Tejo --------------------------------------------Página I de 17
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---------- 1.0 Aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências no âmbito

do Regime Juridico de Serviço Público de Transporte de Passageiros ------------------------------------------ 1.3 - Protocolo de cooperação a celebrar entra a Câmara Municipal da Golegã e a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã ----------------------------------------

---------- Ponto Dois ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete da Vice-Presidência: ----------------------------------------------------------------------------------------- 2.1 - Protocolo de formação em contexto de trabalho a celebrar entre o Agrupamento de
Escolas Gil Paes e o Município da Golegã -----------------------------------------------------------------

---------- Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de administração e Finanças: ------------------------------------------------------------------- 3.1 - Proposta de alteração ao Regulamento de Serviço de Saneamento de Águas
Residuais Urbanas ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2 - Proposta de alteração ao Regulamento de Serviço de Abastecimento Público de Água
no Muni cí pio da Gol egã ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.3 - Projeto de Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana -------------- 3.4 - Proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação
---------- 3.5 - Projeto de Regulamento de Descargas de Águas Residuais Industriais no Sistema
Público de Drenagem do Município da Golegã ------------------------------------------------------------------- 3.6 - Procedimento por concurso público -----------------------------------------------------__________ Empreitada de obras públicas "Reabilitação da EB 2,3 da Golegã Blocos A e B" _ Adjudicação no caso de apresentação de uma proposta - art,O 125,° do Código dos Contratos Públicos
- Proj eto de decisão --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.7 - Fixação de contingentes - art,O 9,° do Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros - Transporte em Táxi -------------------------------- 3.8 - Atribuição de uma licença para o exercício da atividade de transporte de veículos
ligeiros de passageiros - transporte em táxi - existente no contingente do Município da Golegã
para a freguesia da Azinhaga em regime de estacionamento fixo no Largo da Praça ---------------Página 2 de 17
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---------- Ponto Quatro ------------------------------------------------------------------------------------------------ Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ------------------------------------------------------------ 4.1 - Pedido de emissão de certidão referente à constituição de compropriedade-------------------- 4.2 - Agro Cartas, Sociedade Uni pessoal, Lda --------------------------------------------------

---------- Pedido de emissão de parecer favorável ao emparcelamento simples -------------------------------- 4.3 - Pedido de emissão de certidão / Direito de superficie -------------------------------------------- 4.4 - Protocolo de formação em contexto de trabalho a celebrar entre o Diretor do

Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho e a Câmara Municipal da Golegã
---------- 4.5 - Corpo Nacional de Escutas - Junta Regional de Santarém ------------------------------

---------- Pedido de isenção das taxas municipais / Licenciamento de provas desportivas e
divertimentos públicos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.6 - Junta de Freguesia do Pombalinho / Festa do 1.° de Maio de 2022 -------------------

---------- Pedido de isenção das taxas municipais / Licença de ruído, licenciamento de recinto improvisado e comuni cação prévia -- ----------------------------------------------------------------------------------- 4.7 - Associação Feira Nacional do Cavalo: -------------------------------------------------------------- 4.7.1 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à realização da ExpoÉgua e da

Romaria a São Martinho 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------- 4.7.2 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à emissão da licença especial

de ruído para a realização da ExpoÉgua 2022 -------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco ------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Intervenção Social: --------------------------------------------------------------------------- 5.1 - Associação de Futebol de Santarém --------------------------------------------------------

---------- Pedido de isenção de 50% das taxas municipais / Cedência do Sporthotel -------------------------- 5.2 - Azinhaga Atlético Clube / Convívio Motard AAC Amigos da Lama -----------------

---------- Pedido de apoio financeiro extraordinário e de isenção das taxas municipais -------------
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---------- 5.3 - Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1139 --------------------------- -----------

---------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes à utilização do Parque de Campismo
---------- 5.4 - Academia Origami CLDS 4G ------------------------------------------------------------------------ Pedido de isenção das taxas municipais referentes à realização da Festa da Família --------------- 5.5 - Município de Vila Franca de Xira ----------------------------------------------------------

---------- Doação de publicações à Biblioteca Municipal José Saramago - Golegã - Prémio Nobel
da Literatura ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.6 - Doações à Biblioteca Municipal José Saramago - Azinhaga - Prémio Nobel da Literatura ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.6.1 - Doação de livros ------------------------------------------------------------------------------------ 5.6.2 - Doação de livros ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Seis --------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 6.1 - Aprovação de deliberações em minuta -------------------------------------------------------------- Período antes da ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------- Aprovação da ata: ---------------------------------------------------------------------------------

---------- APFt()VA<;1\() I>A AlrA: --------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara solicitou a dispensa da leitura da ata número 10
referente à reunião pública ordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 22 de abril
de 2022, uma vez que a mesma tinha sido enviada, digitalmente a todos os membros do Executivo
Municipal, tendo sido aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- I>isponibilidade de lr esouraria: ----------------------------------------------------------- ------

---------- A Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o
qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 456.235,21 € (Quatrocentos e cinquenta e seis
mil duzentos e trinta e cinco euros e vinte um cêntimos); -------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 407.382,72 € (Quatrocentos e sete mil trezentos e oitenta e dois
· centtmos ; ---------------------------------------------------------------------------euros e setenta e dO1S
A'

)
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---------- Operações não Orçamentais: 48 .852,49€ (Quarenta e oito mil oitocentos e cinquenta e
dois euros e quarenta e nove cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------ Período de íntervenção dos membros do Executivo Municipal: --------------------------

--------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores para
tratamento de assuntos gerais da autarquia: ------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara continnou que a reunião pública da Câmara
Municipal agendada para o próximo dia 20 de maio realizar-se-á, pelas 18 :00 horas, no Salão
Nobre da Junta de Freguesia do Pombalinho. ----------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu conhecimento que, em colaboração com a
Proteção Civil e as juntas de freguesia do Concelho da Golegã, se realizaram sessões de
informação sobre limpeza de terrenos, queimas e queimadas. ---------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu conhecimento da realização de vários
acontecimentos I atividades: ------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 24 de abril de 2022 - V Passeio de Motas Clássicas organizado pela Junta de Freguesia
da Golegã que foi um sucesso; ---------------------------------------------------------------------------------------- Dia 25 de abril de 2022 - Realçar as Comemorações do 25 de Abril de 1974 organizadas
pela comissão composta pela Assembleia Municipal da Golegã, Câmara da Golegã e pelas juntas
de freguesia do Concelho da Golegã, com destaque par a Junta de Freguesia da Golegã;-------------------- Dia 30 de abril de 2020 - Ação de monotorização do Rio Almonda, no troço da Azinhaga,
desenvolvida no âmbito do Projeto Rios; --------------------------------------------------------------------------- Dia 29 de abril I maio de 2022 - Realização das primeiras Olimpíadas Nacionais das
Reservas da Biosfera; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia I de maio de 2022 - O CNE celebrou na Golegã o 45. 0 aniversário da Região de
Santarém e o Dia de S. Jorge, com a participação de cerca de mil e duzentos escuteiros; -------------------- Dia 1 de maio de 2022 - Presença na Festa do 1. 0 de maio de 2022 organizada pela Junta
de Freguesi a do Pombalinho; ---------------------------------------------------------------------------------
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---------- Dias 3, 4 e 5 de maio de 2022 - Participação do Excelentíssimo e do Senhor VicePresidente da Câmara no Seminário Interno da CIML T; ---------------------------------------------------------- Dias 20, 21 e 22 de maio de 2022 - Realização da ExpoÉgua 2022; ---------------------------------- Dia 29 de maio de 2022 - VII Meia Maratona da Golegã 2022; -------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse que existe uma questão relacionada com o
Centro de Saúde da Golegã que os vai ocupar e preocupar, porque foram confrontados com uma
informação da parte da coordenação da USF sobre a necessidade de reajustar o horário de
funcionamento do Centro de Saúde que encerrará às 18:00 horas e não às 20:00 horas. --------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara referiu que na reunião com a coordenação lhes
foram explicados os motivos da alteração de horário de funcionamento, de uma fonna pouco
detalhada e daí, solicitaram uma reunião com a ACES Lezíria que não tem como substituir o
médico do Centro de Saúde que se aposentou e que a única via seria a abertura de um novo
concurso, porque para o que decorre não estava prevista nenhuma vaga no Centro de Saúde da
Golegã, porque os lugares estavam todos ocupados. Deu também conhecimento que pediram uma
reunião com o Presidente da ARSLVT para expor a situação e pressionar a sua resolução e, que
no imediato, só recorrendo a uma prestação de serviços se pode alterar a situação, mas que se está
balizado pela contratação pública da ARS que contrata através da Prestige. ----------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu conhecimento que de 9 a 13 de maio de 2022
se encontrará a gozar um periodo de férias. -------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso alertou para um terreno
nos Altos Montijos que pertence à Câmara Municipal da Golegã e se encontra com ervas e silvas
e que deve ser feita a atualização das áreas sitas no Bairro da Abrantina, nas traseiras das moradias
da Rua Assunção Coimbra, as quais foram cedidas à Câmara e o antigo proprietário continua com
os encargos fiscais .. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que tinha
conhecimento de uma publicação do Movimento 2021 é o Ano na qual consta" ... a criação de
posições adicionais

no organograma decorrem de imposição legal, mas não obrigam à sua
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ocupação por pessoas adicionais .. ." , e pediu que lhes dissessem, porque desconhecia em absoluto,
qual a imposição legal que obrigou a essa alteração ao organograma, até porque se ela existir,
deve, da sua parte e do Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso, um pedido de
desculpas por terem tecido uma série de criticas a essa alteração havendo uma obrigação legal,
mas que a desconhece. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente respondeu que não interfere nas publicações do Movimento
2021 é o Ano e que a publicação deve estar relacionada com a transferência de competências que
se está a verificar nas áreas da Saúde, Educação e Ação Social, tendo a Senhora Vereadora referido
que a transferência de competências na área da saúde o que exige é a criação no mapa de pessoal
de lugares de assistentes operacionais, o que não foi feito , como referiu na reunião em que o
assunto foi discutido, e a transferência de competências na área da ação social um lugar técnico,
já constante no mapa. Referindo que não existe qualquer imposição legal de criação de cargos
dirigentes nem numa nem noutra área e por aqui se vê a verdade e a mentira. --------------------------------- Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- I'onto 1Jm --------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabillete da I'residência: ------------------------------------------------------------------------------------ 1.1 - Ratificação do despacho exarado pelo Excelentíssimo I'residente da Câmara
em 2 de maio de 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Abertura de procedimento pré-contratual para aquisição de refeições escolares : ---

---------- Foi presente à Câmara para ratificação o despacho exarado pelo Excelentíssimo
Presidente da Câmara a detenninar que se proceda à aprovação do Programa de procedimento e
do caderno de encargos e à abertura do procedimento pré-contratual por Concurso Público n.O
02/2022/CCE para celebração de Acordo Quadro para aquisição de refeições escolares (pequenosalmoços, almoços e lanches), com a competente emissão da decisão de contratar. ---------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que se
iriam abster, porque embora o Presidente da Câmara tem esta competência numa situação de
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urgência, na infonnação constante no processo a mesma não está justificada, confonne exigido
legalmente --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 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 ratificar o despacho
exarado pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara a detenninar que se proceda à aprovação do
Programa de procedimento e do caderno de encargos e à abertura do procedimento pré-contratual
por Concurso Público n. o 02/2022/CCE para celebração de Acordo Quadro para aquisição de
refeições escolares (pequenos-almoços, almoços e lanches), com a competente emissão da decisão
de contratar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2 - Comunidade Intermunicipal Lezíria do Tejo --------------------------------------------------- 1.0 Aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências no

âmbito do Regime Jurídico de Serviço Público de Transporte de Passageiros: --------------------------- Foi presente à Câmara o 1.° Aditamento ao contrato administrativo de delegação de competências no âmbito do Regime Jurídico de Serviço Público de Transporte de Passageiros. ----------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 1.° Aditamento ao contrato
interadministrativo de delegação de competências no âmbito do Regime Jurídico de Serviço
Público de Transporte de Passageiros, bem como remetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal.
---------- 1.3 - Protocolo de cooperação a celebrar entra a Câmara Municipal da Golegã e a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã: -------------------------------------------- Foi presente à Câmara o protocolo a celebrar entra a Câmara Municipal da Golegã e a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã. ------------------------------------------------ A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque perguntou se
o técnico da Proteção Civil saía do protocolo, não estando o concurso para admissão tenninado,
tendo o Excelentíssimo Presidente da Câmara respondido que seria feita uma prestação de serviços
até ao ténninus do concurso. --------------------------------------------------------------------------------Página 8 de 17
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de cooperação a celebrar entre
a Câmara Municipal da Golegã e a Associaçâo Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã.

---------- Ponto Dois ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete da Vice-Presidência: ----------------------------------------------------------------------------------------- 2.1- Protocolo de formação em contexto de trabalho a celebrar entre o Agrupamento
de Escolas Gil Paes e o Município da Golegã: ------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o protocolo de [onnação em contexto de trabalho a celebrar entre
o Agrupamento de Escolas Gil Paes e o Município da Golegã. -------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de fonnação em contexto de
trabalho a celebrar entre o Agrupamento de Escolas Gil Paes e o Município da Golegã. -----------

---------- Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de administração e Finanças: ------------------------------------------------------------------- 3.1 - Proposta de alteração ao Regulamento de Serviço de Saneamento de Águas
Res iduais Ur b an as: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5907, datada de I de maio 2022, sobre a proposta
de alteração ao Regulamento de Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas. ---------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da infonnação
em apreço, aprovar a proposta de alteração ao Regulamento de Serviço de Saneamento de Águas
Residuais Urbanas, bem como remetê-la à aprovação da Assembleia Municipal. -------------------

---------- 3.2 - Proposta de alteração ao Regulamento de Serviço de Abastecimento Público de
Água no Município da Golegã: -------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação a infonnação n.o 5908, datada de I de maio de 2022,
sobre a proposta de alteração ao Regulamento de Serviço de Abastecimento Público de Água no
Município da Golegã. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da infonnação
em apreço, aprovar a proposta de alteração ao Regulamento de Serviço de Abastecimento Público
de Água no Município da Golegã, bem como remetê-la à aprovação da Assembleia Municipal.--Página 9 de 17
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---------- 3.3 - Projeto de Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana:
---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 5909, datada de I de maio de 2022, sobre o
Projeto de Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana.-------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da informação
em apreço, aprovar o projeto de Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos e Limpeza.--------------- 3.4 - Proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização c da
Edificação: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 5910, datada de I de maio de 2022, sobre a proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação. ------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da informação
em apreço, aprovar a proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e da
Edificação, bem como remetê-la à aprovação da Assembleia Municipal.---------------------------------------- 3.5 - Projeto de Regulamento de Descargas de Águas Residuais Industriais no Sistema Público de Drenagem do Município da Golegã: ---------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5911, datada de 1 de maio de 2022, sobre o projeto
de Regulamento de Descargas de Águas Residuais Industriais no Sistema Público de Drenagem
do Muni cí pio da Gol egã. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da informação
em apreço, aprovar o projeto de Regulamento de Descargas de Águas Residuais Industriais no
Sistema Público de Drenagem do Município da Golegã, bem como remetê-lo à aprovação da
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.6 - Procedimento por concurso público -------------------------------------------------------------- Empreitada de obras públicas "Reabilitação da EB 2.3 da Golegã Blocos A e B" Adjudicação no caso de apresentação de uma proposta - art.o 125.° do Código dos Contratos
Públicos - Projeto de decisão: ------------------------------------------------------------------------------
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---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5912, datada de 2 de maio de 2022, sobre
adjudicação da empreitada de obras públicas para a "Reabilitação da EB 2.3 da Golegã - Bloco A
e B", ao concorrente CANAS - Engenharia e Construção, S.A .. -------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da informação
em apreço, aprovar a adjudicação da empreitada de obras públicas para a "Reabilitação da EB 2.3
da Golegã - Bloco A e B", ao concorrente CANAS - Engenharia e Construção, S.A., dado ser a
única proposta apresentada e cumprir com todos os requisitos constantes no caderno de encargos
e programa de concurso, pelo montante de 824.809,11 euros, com um prazo de execução de seis
meses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.7 - Fixação de contingentes - art.o 9.° do Regulamento do Transporte Público de
Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros - Transporte em Táxi: ---------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 5912, datada de 2 de maio de 2022, sobre
adjudicação da empreitada de obras públicas para a "Reabilitação da EB 2.3 da Golegã - Bloco A
e B", ao concorrente CANAS - Engenharia e Construção, S.A .. ------------------------------------------------ O Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso perguntou quantos lugares
tinha o contingente de táxi da Golegã, tendo a Senhora Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes
Serrão de Faria Veiga respondido que era de cinco lugares e que quatro estavam ocupados. ----------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da informação
em apreço, aprovar a adjudicação da empreitada de obras públicas para a "Reabilitação da EB 2.3
da Golegã - Bloco A e B", ao concorrente CANAS - Engenharia e Construção, S.A., dado ser a
única proposta apresentada e cumprir com todos os requisitos constantes no caderno de encargos
e programa de concurso, pelo montante de 824.809,11 euros, com um prazo de execução de seis
meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.8 - Atribuição de uma licença para o exercício da atividade de transporte de veículos ligeiros de passageiros - transporte em táxi - existente no contingente do Município da
Golegã para a freguesia da Azinhaga em regime de estacionamento fixo no Largo da Praça:
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---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 5999, datada de 3 de maio de 2022, sobre a
atribuição de uma licença para o exercício da atividade de transporte em veículos ligeiros de
passageiros, transporte em táxi, em regime de estacionamento fixo , no Largo da Praça da Freguesia
da Azinhaga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de uma licença para o
exercício da atividade de transporte em veículos ligeiros de passageiros, transporte em táxi , em
regime de estacionamento fixo , no Largo da Praça da Freguesia da Azinhaga, por meio de concurso
público, bem como aprovou o júri do procedimento, com a seguinte constituição: Presidente do
Júri, Maria Manuel Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga, Vereadora do Pelouro dos Transportes,
Primeiro Vogal Efetivo, Acácio Galrinho Nunes Chefe da Divisão Municipal de Obras Urbanismo
e Ambiente, Segundo Vogal Efetivo, Paulo Manuel de Matos Caixinha, Coordenador Técnico,
Primeiro Vogal Suplente, Ana Catarina Ferreira Cristino, Chefe da Divisão Municipal de
Administração e Finanças e Segundo Vogal Suplente, Ângela Marta Gaspar Amaro, Assistente
Técnica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro ------------------------------------------------------------------------------------------------ Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ------------------------------------------------------------ 4.1 - Pedido de emissão de certidão referente à constituição de compropriedade:------------- Foi presente à Câmara o requerimento n.o 3808, datado de 22 de abril de 2022, com o
pedido de emissão de certidão de compropriedade. -----------------------------------------------------__________ A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da informação
em apreço, deferir o pedido de emissão de certidão de compropriedade relativa aos prédios
inscritos na matriz predial rústica da freguesia da Azinhaga sob os números I e 2 da Secção J, 10
da Secção M, 3 da Secção l , I das Secções T e TI , 9 da Secção N, 11 da Secção l , 5 da Secção N,
inscritos na Conservatória do Registo Predial da Golegã, respetivamente, sob os números 740,
741,742, 769, 805,817 e 1006, uma vez que da operação não resulta nem a divisão dos prédios,
nem a violação do disposto no artigo 54' da Lei 64/2003 , de 23 de agosto, nem do Regime Juridico
da Urbanização e Edi fi cação. --------------------------------------------------------------------------------Página 12 de 17
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---------- 4.2 - Agro Cartas, Sociedade Unipessoal, Lda --------------------------------------------------------- Pedido de emissão de parecer favorável ao em parcelamento simples: --------------------------- Foi presente à Câmara o pedido da Agro-Cartas, Sociedade Uni pessoal, Lda, para emissão
de parecer favorável ao emparcelamento simples. ------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da infonnação
em apreço, aprovar, nos tennos da Lei n.O 11112015, de 27 de agosto, o pedido de emparcelamento
simples referente ao prédio inscrito na matriz predial rústica da Freguesia da Golegã com o artigo
152 da Secção N descrito na Conservatória do Registo Predial da Golegã sob o número 3870 para
emparcelar com o prédio inscrito na matriz predial rústica da Freguesia da Golegã com o artigo 37
da Secção N.----------------·------------------------------------------------------------------------------------

---------- 4.3 - Pedido de emissão de certidão / Direito de superfície: ---------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O54, datada de 2 de maio de 2022, sobre o pedido
de emissão de certidão sobre direito de superficie. ---------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos do Decreto-Lei n.o 263-N2007, de 23
de julho na redação do Decreto-Lei n.o 125/2013, de 30 de agosto, não exercer o direito de
preferência sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Golegã sob o nO 103 da
Freguesia de Azinhaga e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Azinhaga com o artigo
938 dado tratar-se de um imóvel sem interesse municipal (Habitação Social). -----------------------

---------- 4.4 - Protocolo de formação em contexto de trabalho a celebrar entre o Diretor do
Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho e a Câmara Municipal da
Golegã: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o protocolo de fonnação em contexto de trabalho a celebrar entre
o Diretor do Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho e a Câmara Municipal
da Golegã. ------------------.--------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de fonnação em contexto de
trabalho a celebrar entre o Diretor do Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho
e a Câmara Municipal da Golegã. ------------------------------------------------------------------------------------------Página 13 de 17
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---------- 4.5 - Corpo Nacional de Escutas - Junta Regional de Santarém ---------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais / Licenciamento de provas desportivas e
divertimentos públicos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o pedido do Corpo Nacional de Escutas - Junta Regional de
Santarém para isenção das taxas municipais referentes ao licenciamento de provas desportivas e
divertimentos públicos para a Comemoração do S. Jorge e Aniversário da Região. --------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar Corpo Nacional de Escutas - Junta
Regional de Santarém do pagamento das taxas municipais referentes ao licenciamento de provas
desportivas e divertimentos públicos para a Comemoração do S. Jorge e Aniversário da Região.----------- 4.6 - Junta de Freguesia do Pomba linho / Festa do 1.0 de Maio de 2022 ------------------------ Pedido de isenção das taxas municipais / Licença de ruído, licenciamento de recinto
improvisado e comunicação prévia: -------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o pedido da Junta de Freguesia do Pombalinho para isenção das
taxas municipais de emissão da licença de ruído, de licenciamento de recinto improvisado e de
comunicação précia referentes à realização da Festa do 1.° de maio de 2022. ---------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Junta de Freguesia do Pombalinho do
pagamento das taxas municipais referentes à emissão da licença de ruído, ao licenciamento de
recinto improvisado e de comunicação précia referentes à realização da Festa do 1.0 de maio de
2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.7 - Associação Feira Nacional do Cavalo: ----------------------------------------------------------- 4.7.1 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à realização da ExpoÉgua
e da Romaria a São Martinho 2022: ------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara pedido da Associação Feira Nacional do Cavalo para isenção das
taxas municipais referentes à realização da ExpoÉgua e da Romaria a São Martinho 2022. ------------------ Neste momento, o Excelentíssimo Presidente da Câmara, nos termos da alínea b) do n.ol
do art.o 69 do Código do Procedimento Administrativo, ausentou-se da reunião, por ser Presidente
da Associação Feira Nacional do Cavalo, tendo regressado após a votação. -------------------------Página 14 de 17
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, isentar a Associação Feira
Nacional do Cavalo do pagamento das taxas municipais referentes à realização da ExpoÉgua e da
Romaria a São Martinho 2022. -------------------------------------------------------------------------------

---------- 4.7.2 - Pedido de isenção das taxas municipais referentes à emissão da licença especial de ruído para a realização da ExpoÉgua 2022: ------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara o pedido da Associação Feira Nacional do Cavalo para isenção
das taxas municipais referentes à emissão da licença especial de ruído para a realização da ExpoÉgua 2022.
----------- Neste momento, o Excelentíssimo Presidente da Câmara, nos termos da alínea b) do n.ol
do art.o 69 do Código do Procedimento Administrativo, ausentou-se da reunião, por ser Presidente
da Associação Feira Nacional do Cavalo, tendo regressado após a votação. ----------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, isentar a Associação Feira
Nacional do Cavalo do pagamento das taxas municipais referente à emissão da licença especial de
ruído para a realização da ExpoÉgua 2022. -----------------------------------------------------------------

--------- Ponto Cinco --------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Intervenção Social: --------------------------------------------------------------------------- 5.1 - Associação de Futebol de Santarém -------------------------------------------------------------- Pedido de isenção de 50% das taxas municipais / Cedência do Sporthotel: -------------------- Foi presente à Câmara a infonnação sobre o pedido da Associação de Futebol de Santarém para isenção de 50% das taxas municipais referentes à cedência do Sporthotel. ------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da infonnação
em apreço, isentar em 50% a Associação de Futebol de Santarém do pagamento das taxas municipais referentes à cedência do SportHotel para estadia das atletas. --------------------------------------

---------- 5.2 - Azinhaga Atlético Clube / Convívio Motard AAC Amigos da Lama --------------------- Pedido de apoio financeiro extraordinário e de isenção das taxas municipais: ---------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 4015, datada de 3 de maio de 2022, sobre o pedido de apoio financeiro solicitado pelo Azinhaga Atlético Clube. ------------------------------------Página 15 de 17
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder ao Azinbaga Atlético Clube
um apoio financeiro no valor de 300,00 euros, para a realização do Convívio Motard AAC Amigos
da 1-al11a. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 5.3 - Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1139 ---------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes à utilização do Parque de Campismo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação a informação n.O1598, datada de 3 de maio de 2022,
sobre o pedido do Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1139. -------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 1139 para isenção das taxas municipais referentes à utilização do Parque de
Campismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 5.4 - Academia Origami CLDS 4G ---------------------------------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes à realização da Festa da Família:
---------- Foi presente à Câmara a infol111ação n.o 4011, datada de 28 de abril de 2022, sobre o
pedido da Academia Origami C1-DS 40 para isenção das taxas municipais referentes ao apoio
logístico cedido para a realização da Festa da Família. ------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Academia Origami C1-DS 40 do pagamento das taxas municipais referentes ao apoio logístico cedido para a realização da Festa da Fal11ília. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 5.5 - Município de Vila Franca de Xira ----------------------------------------------------------------- Doação de publicações à Biblioteca Municipal José Saramago - Golegã - Prémio
Nobel da Literatura: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 5336, datada de 20 de abril de 2022, sobre a
doação de livros à Biblioteca Municipal José Saramago - Oolegã - Prémio Nobel da Uteratura. ----------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. ------------------------

---------- 5.6 - Doações à Biblioteca Municipal José Saramago - Azinhaga - Pré mio Nobel da
Literatura: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Página 16 de 17
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--------- 5.6.1 - Doação de livros: ------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5794, datada de 28 de abril de 2022, sobre a
doação de livros à Biblioteca Municipal José Saramago - Azinhaga - Prémio Nobel da Literatura.
---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. -------------------------

--------- 5.6.2 - Doação de livros: ----------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 5760, datada de 27 de abril de 2022, sobre a
doação de livros à Biblioteca Municipal José Saramago - Azinhaga - Prémio Nobel da Literatura.
---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. ------------------------

---------- Ponto Seis ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1 - Aprovação de deliberações em minuta: ---------------------------------------------------------- Nos tennos do n.03 do art.o 57.° da Lei n° 75/2013 , de 12 de setembro, foi deliberado, por
unanimidade, para que produza, efeitos imediatos, aprovar as deliberações constantes nos pontos
1.1,1.2, 1.3, 104,2.1,3.1 , 3.2, 3.3 , 304, 3.5,3.6,3.7, 3.8,4.1 , 4.2 , 4.3, 404, 4.5,4.6, 4.7.1 , 4.7.2,
5.1 , 5.2, 5.3, 5 A , 5.5, 5.61 e 5 .62. ---------------------------------------------------------------------------

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

A Secretária da Reunião

(Isabel Gameiro)
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