MUNICÍPIO

DA GOLEGÃ

CÂMARA MUNICIPAL

============================ ATA N. °12/2022==========================
------ REUNIÃO PÚBLICA ORDINARIA DA CÃMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ REALIZADA NO DIA
MAIO DE 2022:

20 DE

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

---------- Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, reuniu ordinariamente a
Câmara Municipal, no Salão Nobre da Junta de Freguesia do Pombalinho, 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 Gameiro. ------------------------------------------------------------------------------------------- Abertura oficial da reunião: ----------------------------------------------------------------------------- Às dezoito horas e quinze minutos, verificando-se a existência de quórum o
Excelentíssimo Presidente da Câmara, depois de agradecer ao Senhor Presidente da Junta de
Freguesia do Pombalinho a disponibilidade para ter cedido o Salão Nobre da Junta a que preside,
deu início à reunião com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------- Ponto U m ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete da Presidência: ---------------------------------------------------------------------------------- 1.1 - Contrato interadministrativo de delegação de competências entre a Câmara
Municipal da Golegã e a Junta de Freguesia do Pombalinho ----------------------------------------------------- 1.2 - Auto de transferência de competências da Câmara Municipal da Golegã para a
Junta de Freguesia do Pombalinho - Decreto-Lei n.57.0/20l9, de 30 de abril ------------------------Página 1 de 14
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---------- 1.3 - PSD Distrital de Santarém ---------------------------------------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes à utilização do Edifício Equuspolis ----------- »()Ilt() I>()is ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Audit()ria Illterlla: -------------------------------------------------------------------------- 2.1- Relatório de Acompanhamento do Plano Financeiro, Orçamental e Analítico do
Município da Golegã - tomada de conhecimento ------------------------------------------------------------------- 2.2 - Proposta de Regulamento do Conselho Cinegético Municipal ---------------------------------- »()nt() Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- I>ivisã() de Administraçã() e Fillallças: ------------------------------------------------------------------ 3.1 - Aquisição de um veículo pesado de passageiros com lotação de quarenta e sete
lugares, incluindo condutor e tripulante (Classe I1I) - alínea b) do n.ol do artigo 20.° do Código
dos Contratos Públicos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2 - Procedimento por concurso público -------------------------------------------------------"Empreitada de Obras Públicas de Reabilitação da EB 2.3 da Blocos A e B" - Aprovação da
minuta do contrato - artigo 98.° do Código dos Contratos Públicos e artigo 33.° da Lei

n. °7 5/2O13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- »()Ilt() Quatr() ----------------------------------------------------------------------------------------------- I>ivisã() de Obras, Urballism() e Ambiellte: ---------------------------------------------------------- 4.1 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações: ----------------------------------------- 4.1.1 - Código 983582 / área I 06/6273 ------------------------------------------------------------------- 4.1.2 - Código 2841 / área 106/6272 ----------------------------------------------------------------------- »()Ilt() Cillc() -------------------------------------------------------------------------------------------------- I>ivisã() de Illtervellçã() S()cial: --------------------------------------------------------------------------- 5.1 - C()llfraria d() I>ivill() Espírit() Sallt() da Azillhaga --------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes ao apoio logístico / Festa em Honra
do Divino Espírito Santo 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------- 5.2 - Calldidatura a() Illcelltiv() à Natalidade: -----------------------------------------------Página 2 de 14
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---------- 5.2.1 - Processo NAT 13/2022 ----------------------------------------------------------------------------- 5.2.2 - Processo NA T 14/2022 ----------------------------------------------------------------------------- 5.2.3 - Processo NA T 15/2022 ----------------------------------------------------------------------------- 5.2.4 - Processo NAT 16/2022 ----------------------------------------------------------------------------- 5.3 - Doações ao Museu Municipal da Máquina de Escrever: ------------------------------------- 5.3.1 - Doação de máquina de escrever ------------------------------------------------------------------- 5.3.2 - Doação de máquina de escrever ------------------------------------------------------------------ 5.4 - Doações à Biblioteca Municipal José Saramago - Golegã - Prémio Nobel da
Literatura: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.4.1 - Doação de revistas - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ----------------------------------- 5.4.2 - Doação de publicação - Câmara Municipal de Silves ------------------------------------------ 5.4.3 - Doação de livros ------------------------------------------------------------------------------------ 5.4.4 - Doação de livros ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Seis ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1 - Aprovação de deliberações em minuta ------------------------------------------------------------- Período antes da ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------- Período de intervenção do público: --------------------------------------------------------------------- Nos termos do art. o 49. 0 da Lei n. o 75/2013, de 12 de setembro foi dada a palavra ao
público: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Luís Filipe Santana Júlio, Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho
agradeceu o facto de a reunião pública se ter realizado na Junta de Freguesia do Pombalinho,
como aconteceu durante o mandato de 2013 a 2017 e disse que, futuramente a divulgação não
será só feita nas redes sociais e que a ligação entre a sede de concelho e as freguesias era muito
importante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Luís Filipe Santana Júlio, Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho
referiu que estavam agradados por constar da ordem de trabalhos da presente reunião o contrato
interadministrativo de delegação de competências entre a Câmara Municipal da Golegã e a Junta
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de Freguesia do Pombalinho e o Auto de transferência de competências da Câmara Municipal da
Golegã para a Junta de Freguesia do Pombalinho - Decreto-Lei n.57.0/2019, de 30 de abril. --------------- O Senhor Luís Filipe Santana Júlio, Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho
disse que com a assinatura do novo contrato de delegação de competências entre a Cãmara
Municipal da Golegã e a junta de Freguesia do Pombalinho já iria participar nas atividades
promovidas pela Câmara Municipal da Golegã, tendo até ao momento só participado nas
Comemorações do 25 de Abril de 1974 por consideração com a Junta de Freguesia da Golegã e
e na Festa do 1.0 de maio no Pombalinho, por considerar que, enquanto este contrato não fosse
assinado, não deviam estar presentes em nada.--------------------------------------------------------------------- ~I'FlO"~<;i\() ])~ ~11~ : --------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara solicitou a dispensa da leitura da ata número 11
referente à reunião ordinária da Câmara Municipal da Golegã realizada no dia 6 de maio de
2022, uma vez que a mesma tinha sido enviada, digitalmente a todos os membros do Executivo
Municipal, tendo sido aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- Ois ponibilid ade de 11 esouraria: --------------------------------------------------------------------------

~

Câmara tomou conhecimento do balancete de Tesouraria relativo ao último dia útil, o

qual acusa um saldo de disponibilidades no valor de 647.608,70€ (Seiscentos e quarenta e sete
mil seiscentos e oito euros e setenta cêntimos); -------------------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 608.163,87€ (Seiscentos e oito mil cento e sessenta e três euros
e oitenta e sete cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 39.444,83€ (Trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e
quatro euros e oitenta e três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------ I'eríodo de intervenção dos membros do Executivo Municipal: ---------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores" ereadores para
tratamento de assuntos gerais da autarquia: ----------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu conhecimento que a próxima reunião pública
ordinária da Câmara Municipal realizar-se-á no dia 17 de junho de 2022, no Salão Nobre da
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Junta de Freguesia da Azinhaga, pelas 18 :00 horas. -----------------------------------------------------__________ O Excelentíssimo Presidente da Câmara também deu conhecimento que foi requisitada
em comissão de serviço à Segurança Social a Técnica Superior Maria Aurélia Rosa Ribeiro da
Costa Ferreira para exercer as funções de Chefe da Divisão Municipal de Educação, Saúde e
l3elll-Estar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Excelentíssimo Presidente da Câmara deu conhecimento da realização de vários
acontecimentos I atividades: ------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 7 de maio de 2022 - Festival Escolas de Natação CIML I Inauguração do projeto
desportivo "Mais Lezíria" 2022 - Complexo Desportivo das Piscinas Municipais da Golegã; -------------- Dia 13 de maio de 2022 - Uma Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária da
Golegã desenvolveu em parceria com o Projeto Eco-Escolas para realização de uma atividade de
limpeza na Reserva Natural do Paul do 130quilobo, com a participação de alunos do 9° ano da
Escola Mestre Martins Correia e o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal da Golegã
esteve presente em Ponte de Lima, num encontro que reuniu vários municípios e entidades com
ligações ao Cavalo e ao Turismo Equestre, para discutir uma estratégia conjunta e estruturada
para o setor. Enquanto Capital do Cavalo, o Município da Golegã estará no início da formação
da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo; ------------------------------------------------------------ Dia 14 de maio de 2022 - Decorreu em Santarém a Tejo Futsal Cup organizada pela
Associação de Futebol de Santarém, estando a Casa do l3enfica da Golegã em destaque, com a
presença de cinco atletas no escalão de sub-12, o número máximo de jogadores selecionáveis por
equipa. Foi comemorado Dia Internacional dos Museus 2022 com uma série de atividades entre
as quais uma visita noturna inédita, par qual esgotaram as inscrições,. na Casa-Estúdio Carlos
Relvas, guiada pela personagem histórica no campo da fotografia; -------------------------------------------- Dia 15 de maio de 2022 - Dia Internacional da Família, organização da Festa da Família
pelo Município da Golegã e o CLDS-4G Academia Origami, no Parque Municipal de Campismo, realização da Corrida Mais Lezíria, início da exposição de pintura "O povo ... através do
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olhar de Martins Correia", que irá decorrer até 5 de agosto de 2022, no Museu Municipal Mar- ~
tins Correia no Edificio Equuspolis e lançamento do novo site da Feira Nacional do Cavalo; -------------- Dia 18 de maio de 2022 - Inauguração da exposição "Bromóleos", coleção de Frederico
Bonacho dos Anjos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 19 de maio de 2022 - Inauguração da ExpoÉgua 2022, realização da Romaria a São
Martinho e o Encontro de Vinhos da ExpoÉgua. ------------------------------------------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Cámara referiu que esteve em Ponte de Lima num
encontro com diversos municípios o qual versou sobre a criação da Associação de Municípios
com Atividade Equestres o que pode ter interesse para a Azinhaga e para o Pombalinho, porque a
lógica da criação dessa associação é a organização do turismo e do desporto equestre,
possibilitando que, no futuro , alguns territórios possam vir a ser beneficiados. ------------------------------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara disse também que o XTerra era uma oportunidade
do nosso concelho mostrar o melhor que tem a dezoito países e que, na sua opinião não há
melhor publicidade do que a que é feita por quem nos visita e divulga. ---------------------------------------- Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- I'onto lJm ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete da I'residência: ---------------------------------------------------------------------------------- 1.1 - Contrato interadministrativo de delegação de competências entre a Câmara
Municipal da Golegã e a Junta de Freguesia do I'ombalinho: --------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara o contrato interadministrativo de delegação de competências
entre a Câmara Municipal da Golegã e a Junta de Freguesia do Pombalinho. --------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha Duque disse que
este assunto foi discutido entre a Câmara Municipal da Golegã e a Junta de Freguesia do
Pombalinho e que a proposta que lhes é apresentada é consensual, merecendo a aprovação. ---------------- O Senhor Luís Filipe Santana Júlio, Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho
disse que este contrato interadministrativo de delegação de competências entre a Câmara
Municipal da Golegã e a Junta de Freguesia do Pombalinho vem dotar a freguesia dos recursos
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financeiras, materiais e humanos, e ultrapassar um desequilíbrio inaceitável na fonua como os
recursos atribuídos a duas freguesias com caraterísticas diferentes, como são a Azinhaga e o
Pombalinho, por que embora a Azinhaga não seja sete vezes maior do que o Pombalinho recebia
cerca de l50.000,00€ anuais e o Pombalinho 32.000.00€. Disse também que com as alterações
dos últimos anos a situação tinha piorado e que, durante o anterior executivo, como vereador
teve oportunidade de votar contra as alterações propostas. ------------------------------------------------------- O Senhor Luís Filipe Santana Júlio, Presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho
referiu que pela primeira vez vão ter recursos humanos, o que não acontecia desde a tomada de
posse em 19 de outubro de 2021 e no dia seguinte não tinham um único funcionário, o qual sete
meses depois ainda não está ao serviço e não havendo ninguém disponível no Centro de
Emprego, durante três meses, tiveram que pedir ajuda à população para varrer as ruas, mas que
depois com o apoio da câmara foi colocado uma pessoa em prestação de serviços, tendo,
finalmente em fevereiro havido uma colocação através do Centro de Emprego.------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de
delegação de competências entre a Câmara Municipal da Golegã e a Junta de Freguesia do
Pombalinho, bem como remetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------- 1.2 - Auto de transferência de competências da Câmara Municipal da Golegã para
a Junta de Freguesia do Pombalinho - Decreto-Lei n.57.0/2019, de 30 de abril: -------------------------- Foi presente à Câmara o Auto de transferência de competências da Câmara Municipal
da Golegã para a Junta de Freguesia do Pombalinho. -------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de transferência de
competências da Câmara Municipal da Golegã para a Junta de Freguesia do Pombalinho, bem
como remetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------- 1.3 - PSD Distrital de Santarém ------------------------------------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes à utilização do Edifício
E q u us p otis: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- Foi presente à Câmara o pedido da Distrital de Santarém do PSD, datado de 17 de maio
de 2022, para isenção das taxas municipais referentes à utilização do Edifício Equuspolis. ----------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Distrital do PSD de Santarém do
pagamento das taxas municipais referentes à cedência do Edifício Equuspolis, no próximo dia 30
de maio, a partir das 19:30 horas. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Auditoria Interna: -------------------------------------------------------------------------- 2.1- Relatório de Acompanhamento do Plano Financeiro, Orçamental e Analítico
do Município da Golegã - tomada de conhecimento: ----------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara Relatório de Acompanhamento do Plano Financeiro, Orçamental
e Analítico do Município da Golegã, para tomada de conhecimento. ------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento do Plano Financeiro,
Orçamental e Analítico do Município da Golegã. ------------------------------------------------------------------ 2.2 - Proposta de Regulamento do Conselho Cinegético Municipal: ----------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 6179, datada de 6 de maio de 2022, sobre a
proposta de Regulamento do Conselho Cinegético Municipal. ---------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
informação em apreço, aprovar a proposta de Regulamento do Conselho Cinegético Municipal,
bem como remetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------- Ponto Três ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Administração e Finanças: ------------------------------------------------------------------ 3.1 - Aquisição de um veículo pesado de passageiros com lotação de quarenta e sete
lugares, incluindo condutor e tripulante (Classe IH) - alinea b) do n.ol do artigo 20.° do
Código dos Contratos Públicos: ------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à Câmara a informação n.O6521, datada de 17 de maio de 2022, sobre o
concurso público para aquisição de um veículo pesado de passageiros com lotação de quarenta e
sete lugares, incluindo condutor e tripulante (Classe 1II). -----------------------------------------------Página 8 de 14
Reunião de 20/5120222
Ata 1212022

:$Õ

MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos tennos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, aprovar o procedimento por concurso público para aquisição de um
veículo pesado de passageiros com lotação de quarenta e sete lugares, incluindo condutor e
tripulante (Classe III), o caderno de encargo e programa do procedimento, bem como o preço
base do procedimento no montante de 189. 500,00 euros, acrescidos da taxa do IV A a 23% no
valor de 43.585,00 euros, no total de 233.085,00 euros. ------------------------------------------------Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar o seguinte júri do procedimento: Presidente,
Vereadora Maria Manuela Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga, vogais efetivos Chefe da
Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente da Câmara Municipal, Acácio Galrinho
Nunes e Assistente Técnica, Ângela Marta Gaspar Amaro e como vogais suplentes Chefe de
Divisão Municipal de Administração e Finanças, Ana Catarina Ferreira Cristino e a Assistente
Técnica, Rita Isabel da Conceição A1cobia. ------------------------------------------------------------------------ Também deliberou a Câmara , por unanimidade, aprovar que o Serviço de Património
da Divisão Municipal de Administração e Finanças da Câmara Municipal, na pessoa na pessoa
do Coordenador Técnico,

Paulo Manuel de Matos Caixinha, sendo nas suas faltas e

impedimentos substituído pela Assistente Técnica, Ângela Marta Gaspar Amaro, em caso de
apresentação de uma única proposta, como entidade competente da entidade adjudicante pedir
esclarecimentos sobre a mesma e submeter o projeto da decisão de adjudicação ao órgão
competente para a decisão de contratar de acordo com o estatuído no número I do artigo 125.° do
CCP, o gestor do procedimento, o gestor do contrato, que seja considerado o preço
anonnalmente baixo quando o preço total resultante de uma proposta for 10% ou mais inferior à
média das propostas a admitir, seja dispensada a aquisição do bem móvel por lotes e que seja
dispensada a aquisição do bem móvel por lotes. -------------------------------------------------------------------- 3.2 - Procedimento por concurso público -------------------------------------------------------------- "Empreitada de Obras Públicas de Reabilitação da EB 2.3 da Blocos A e B" Aprovação da minuta do contrato - artigo 98. 0 do Código dos Contratos Públicos e artigo
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---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 6556, datada de 17 de maio de 2022, sobre a
aprovação da minuta do contrato referente à "Empreitada de Obras Públicas de Reabilitação da
EB 2.3 da Blocos A e B". ---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos da
infonnação em apreço, aprovar a minuta do contrato referente à empreitada de obras públicas de
"Reabilitação da EB 2.3 da Blocos A e B" no valor de 874297,66 euros, com a taxa de IVA a 6%
incluída. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Quatro ----------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente: ----------------------------------------------------------- 4.1 - Pedido de pagamento de dívida de água em prestações: ------------------------------------- 4.1.1 - Código 983582 / área 106/6273: ---------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n.o 6043, datada de 4 de maio de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 983582, área 106/6273. ------------------ 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 983582, área 106/6273, em seis prestações mensais e sucessivas,
sendo as cinco primeiras no valor de 15,00€ cada e a sexta no valor de 62,76€, acrescidas do
valor de juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 30 de junho 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.------------------------------------------ 4.1.2 - Código 2841 / área 106/6272: ------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.O 6052, datada de 4 de maio de 2022, sobre o
pedido de pagamento de água em prestações referente ao código 2841, área 106/6272. ------------------ 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 2841 , área 106/6272, em seis prestações mensais e sucessivas, sendo
as cinco primeiras no valor de 5,00€ cada e a sexta no valor de 23,12€, acrescidas do valor de
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juros de mora, devendo a primeira prestação ser liquidada até ao dia 30 de junho 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 Cinco -------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão de Intervenção Social: --------------------------------------------------------------------------- 5.1 - Confraria do Divino Espírito Santo da Azinhaga --------------------------------------------- Pedido de isenção das taxas municipais referentes ao apoio logístico / Festa em
Honra do Divino Espírito Santo 2022: ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara o pedido da Confraria do Divino Espírito Santo da Azinhaga
para isenção das taxas municipais referentes ao apoio logístico / Festa em Homa do Divino
Espírito Santo 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste momento, o Senhor Vereador António Francisco Oliveira Pires Cardoso, nos
termos da alínea a) do n.ol do art.o 69 do Código do Procedimento Administrativo, ausentou-se
da reunião, por pertencer à Direção da Confraria do Divino Espírito Santo da Azinhaga, tendo
regressado após a votação. --------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, nos termos e com os
fundamentos da informação em apreço, isentar a Confraria do Divino Espírito Santo da
Azinhaga do pagamento das taxas municipais referentes ao apoio logístico cedido para
realização da Festa em Homa do Divino Espírito Santo 2022. ------------------------------------------

---------- 5.2 - Candidatura ao Incentivo à Natalidade: --------------------------------------------------------- 5.2.1 - Processo NAT 13/2022: ---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à Câmara a informação n.o 5842, datada de 29 de abril de 2022, sobre o
processo NAT 13/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------ De acordo com o Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade, a Câmara
deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio à natalidade referente ao Processo
NAT1312022 e atribuir o subsídio de 600,OO€, logo após o nascimento. ------------------------------
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---------- Foi presente à Câmara a informação n.O 6046, datada de 4 de maio de 2022, sobre o

~

processo NA T 1412022. ----------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com o Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio à natalidade referente ao Processo NA T 14/2022
e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento. --------------------------------------------------------- 5.2.3 - Processo NAT 15/2022: ------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n.O 6129, datada de 5 de maio de 2022, sobre o
processo NA T 15/2022. ------------------------------------------------- ----------------------------------------------- De acordo com o Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade, a Câmara
deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio à natalidade referente ao Processo
NAT15/2022 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento. --------------------------------------- 5.2.4 - Processo NAT 16/2022: -------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n. ° 6356, datada de 10 de maio de 2022, sobre o
processo NA T 16/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------ De acordo com o Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade, a Câmara
deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio à natalidade referente ao Processo
NA Tl6/2022 e atribuir o subsídio de 600,00€, logo após o nascimento. --------------------------------------- 5.3 - Doações ao Museu Municipal da Máquina de Escrever: ------------------------------------- 5.3.1 - Doação de máquina de escrever: -------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a informação n.O 5938, datada 2 de maio de 2022, sobre a doação
de uma máquina de escrever ao Museu Municipal da Máquina de Escrever. --------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- 5.3.2 - Doação de máquina de escrever: ------------------------------------------------------

__________ Foi presente à Câmara a informação n.O 5941 , datada 2 de maio de 2022, sobre a doação
de uma máquina de escrever ao Museu Municipal da Máquina de Escrever. --------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. ------------------------
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---------- 5.4 - Doações à Biblioteca Municipal José Sara mago - Golegã - Prémio Nobel da
Literatura: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.4.1 - Doação de revistas - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa: --------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 6206, datada de 9 de maio de 2022, sobre a doação de revistas à Biblioteca Municipal José Saramago - Golegã - Prémio Nobel da Literatura. ----------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- 5.4.2 - Doação de publicação - Câmara Municipal de Silves: -----------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 6258, datada de 9 de maio de 2022, sobre a doação de uma publicação à Biblioteca Municipal José Saramago - Golegã - Prémio Nobel da Literatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- 5.4.3 - Doação de livros: --------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 6282, datada de 9 de maio de 2022, sobre a doação de livros e CDIDVD à Biblioteca Municipal José Saramago - Golegã - Prémio Nobel da
Literatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a oferta. --------------------------------- 5.4.4 - Doação de livros: --------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente à Câmara a infonnação n.o 6301, datada de 9 de maio de 2022, 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. --------------------------------- Ponto Seis ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1 - 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, 1.3,2.1,2.2,3.1,3.2,4.1.1,4.1.2,5.1,5.2.1,5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2,
5.4.1 , 5.4.2, 5.4.3 e,5.4.4.---------------------------------------------------------------------------------------------- Encerramento da reunião: ----------------------------------------------------------------------Página 13 de 14
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---------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara
encerrada a reunião, quando eram dezoito horas e quarenta minutos mandando que se lavrasse a
presente ata que vai ser assinada por si e que eu Isabel Maria da Conceição Centeio Gameiro,
escrevi e subscrevo. -----------------------------------------------------------------------------------------

o Presidente da Câmara Municipal

(António Carlos da Costa Camilo)

A Secretária da Reunião

(Isabel Gameiro)
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