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======================================================ACTA N.º16/04=========
----------- REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DO
ANO DE 2004: =======================================================

---------- Aos VINTE E UM dias do mês JULHO do ano de DOIS MIL E QUATRO, nesta vila de GOLEGÃ, no
edifício dos PAÇOS DO CONCELHO, SALA DAS SESSÕES, pelas 17,00 horas, reuniu ordinariamente a
CÂMARA MUNICIPAL, estando presentes, além do EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, JOSÉ
TAVARES VEIGA SILVA MALTEZ,

os senhores VEREADORES VICTOR MANUEL DA GUIA, CARLOS MELANCIA

DE SOUSA CACHADO, FRANCISCO JOSÉ MARIANO ALCOBIA E MÁRIO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES,

comigo, PEDRO MIGUEL FERREIRA HENRIQUES, CHEFE DA DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depois do EXMO. SENHOR PRESIDENTE ter declarado aberta a reunião, procedeu-se à resolução dos
assuntos constantes da ordem de trabalhos respectiva: ------------------------------------------------------------------------ 1. - ACTA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi lida em voz alta na presença simultânea de todos e aprovada por UNANIMIDADE, a acta
da reunião anterior do Executivo Camarário, com excepção dos pontos 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.4.1; 8.1 e 8.3.
que foram aprovados, em minuta, no final da citada reunião.------------------------------------------------------------------ 2. - BALANCETE DA TESOURARIA:--------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o balancete do último dia útil, apresentando um total de disponibilidades do valor
de 299.836,48 EUROS (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS EUROS E
QUARENTA E OITO CÊNTIMOS),

sendo 37.968,55 EUROS, (TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E

OITO EUROS E CINQUENTA E CINCO CÊNTIMOS),

de operações não orçamentais. ----------------------------------

----------- 3. - CORRESPONDÊNCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1. – INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA-------------------------------------------------------- 3.1.1 – Donativo – Corrente de Solidariedade-----------------------------------------------------------

------------- Foi presente ofício solicitando auxilio a favor da menina Regina Vieira Moreira para que possa
ser submetida a um transplante de medula e apelando a um donativo de 5.00 €.----------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE atribuir um subsidio no valor de 5 €.----------------------- 4 – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL------------------------------------------------------------------------------ 4.1 – Edital Feira Nacional do Cavalo 2004 --------------------------------------------------------------------------- Foi presente

proposta

de edital para a XXIX Feira Nacional do Cavalo - VI Feira

Internacional do Cavalo Lusitano, aprovado por UNANIMIDADE, conforme se dá por integralmente
reproduzido no doc. 1 em anexo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador Mário Rodrigues chamou à atenção para a sensibilidade evidenciada por
algumas pessoas relativamente à zona da venda de Frutos Secos, no ano passado.-------------------------------------------- O Senhor Presidente referiu que se tomará em consideração essa referência.-------------------------------- 4.2 – 6ª Mostra de Gastronomia Ribatejana--------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente fez uma breve introdução referindo a importância da Mostra, salientando
a necessidade de a dotar com boas condições higio-sanitárias e de saúde pública. Referiu de seguida,
entender, tendo em atenção essa importância, que o custo com as tendas/restaurante poderia ser suportado
pela Câmara Municipal. A avaliação prévia informal efectuada pelos serviços permite perspectivar um
custo na ordem dos 8.000 €, pelo que coloca à consideração do Executivo à assunção desse montante.-------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE autorizar o pagamento de um valor não superior
ao referenciado, devendo os serviços desenvolver um processo de consulta formal, nos termos da
legislação vigentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5- DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E AMBIENTE------------------------------------------------------------------ 5.1 – Cemitério Municipal-------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1

Proposta de aquisição de terrenos-------------------------------------------------------

-------------- Foi presente a informação relativa ao alargamento do cemitério municipal e á aquisição de
terrenos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE propor a aquisição dos terrenos aos
proprietários pelo valor indicado na informação - 5 €/m2.-------------------------------------------------------------------- 6- INTERVENÇÕES DO EX.MO PRESIDENTE-------------------------------------------------------------------------- 6.1 - Processos despachados ao abrigo da delegação de competências--------------------------------

--------------- Martins & Godinho, Lda/ Construção de Habitação e de Arrumos ---------------------------------- Ana Maria do Couto Godinho/ Construção de Moradia Unifamiliar---------------------------------- A CÂMARA, tomou CONHECIMENTO.--------------------------------------------------------------------- 7 – FORA DA ORDEM DE TRABALHOS---------------------------------------------------------------------------------------- Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar mais
os seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.1 – Parque Municipal de Campismo------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1 – Remoção de roulotte-------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta da Ex.ma Senhora Margarida do Cravo Marques, solicitando a remoção da
sua roulotte do parque de campismo, tendo em atenção que tem efectuado o pagamento da importância em
dívida da forma acordada, sem quaisquer atrasos. Na medida em que a roulotte se encontra danificada, não
permitindo o seu uso, considera que o acumular de dívida em função da permanência da caravana no
espaço se afigura como uma situação algo injusta. Tendo em atenção a informação da Sra. Chefe de
Gabinete, que superintende o funcionamento do parque, a CÂMARA deliberou, por UNANIMIDADE
autorizar a pretendida remoção.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.2 – Dr. João Lopes de Abreu---------------------------------------------------------------------------------------- 7.2.1 – Pede autorização para aumento do número de comproprietários------------------------------------------- Foi presente requerimento a solicitar o aumento de comproprietários, em resultado da doação
de Celeste Margarida Domingos Henriques de Sousa a Maria Leonor Henriques da Luz, José Carlos
Henriques da Luz e Maria Francisca Henriques da Luz, relativamente a diversos prédios rústicos.------------

---------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, face à informação da DOUA, emitir parecer
favorável ao aumento do número de comproprietários dos prédios referenciados no requerimento.------------------ 7.3 – Alteração ao trânsito--------------------------------------------------------------------------------------------- 7.3.1 – Colocação de sinal Stop------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi proposta pelo Senhor Vereador Francisco Alcobia a colocação de mais um sinal Stop na
Rua Margarida Relvas, na confluência com a Rua Timor Lorosae, tendo em atenção as dificuldade
existentes para o trânsito de viaturas pesadas.----------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE a colocação do respectivo sinal e, bem assim,
estudar a possibilidade de alterar a colocação da ilha. Em conformidade proceder-se-à à publicação de
edital respectivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.4 – Sinalização na Rua da Igreja em Azinhaga-------------------------------------------------------------------------- No seguimento da deliberação tomada em reunião de Câmara de 07 do corrente, o Senhor
Vereador Victor Guia questionou o Senhor Presidente relativamente ao facto de apenas ter colocado a
placa de estacionamento proibido, não tendo sido retirada a placa de sentido único. Considerou ainda que,
não sendo conhecidos quaisquer conflitos naquela zona relativamente ao trânsito de viaturas ligeiras e
pesadas, se devem retirar os dois sinais e repor a situação antiga.------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente referiu que a exposição feita pelo Senhor Vereador, na anterior reunião,
sobre a dificuldade de viragem dos pesados para a Rua da Misericórdia, carece de sentido, uma vez que no
local o autocarro da Autarquia efectuou as manobras com grande facilidade. O Senhor Vereador Victor
Guia manteve a sua posição, considerando que a placa de sentido único deveria ser retirada. Referiu, ainda,
que a manutenção dessa placa no local determinaria o registo em acta do seu voto de vencido. O Senhor
Presidente, considerando que o assunto não merece grande perda de tempo por parte do Executivo, disse
então que se retiraria o sinal, em conformidade com a deliberação anteriormente tomada, e, bem assim, na
sequência da proposta apresentada pelo Senhor Vereador Victor Guia, que aceitava a retirada do sinal de
estacionamento proibido, assim se repondo a situação anterior.-----------------------------------------------------
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---------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE retirar os sinais de sentido único e sentido
proibido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.5 – Pelouros dos membros do Executivo Camarário------------------------------------------------------------------- Sobre a matéria referida em epígrafe, o Senhor Presidente disse sentir que o modelo e
nomenclaturas dos pelouros autárquicos se encontram desfasados da realidade e pouco adaptados às
exigências de uma gestão moderna e eficaz. Comunicou, assim, ao restante Executivo, que irá apresentar a
breve trecho um projecto de alteração de pelouros e atribuições, em melhor sintonia com a estrutura
funcional da Câmara Municipal, tendo sugerido aos Senhores Vereadores que estudassem da melhor forma
o assunto, por forma a recolher sugestões válidas a tomar em consideração.--------------------------------------------- 8 – PERÍODO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO----------------------------------------------------------------- Usou da palavra a Ex.ma Senhora D. Eduarda Fialho: que efectuou uma exposição
relativamente à alteração de trânsito operada na Rua Dr. Branco, consubstanciada na passagem a sentido
único. Considera que a referida alteração se revelou bastante prejudicial para o seu comércio, tendo
perdido alguma clientela que habitualmente transitava no sentido agora proibido.--------------------------------------------- O Senhor Presidente e o Senhor Vereador Carlos Melancia referiram que a alteração se deveu
à necessidade de disciplinar o trânsito de autocarros escolares, viaturas pesadas e viaturas ligeiras, cuja
utilização em simultâneo, no dois sentidos, daquela Rua, provocava grandes congestionamentos no local.--------------- A Ex.ma Senhora D. Eduarda reiterou o seu descontentamento e preocupação, tendo
manifestado o mesmo sentimento relativamente a outros moradores na Rua.--------------------------------------------------- O Senhor Presidente solicitou que aguardasse trinta dias, durante os quais se esperaria que o
negócio pudesse normalizar, findo os quais sem que a situação se alterasse e desde que lhe fosse
apresentada uma listagem com as assinaturas de todos os moradores da Rua e respectivo número de
policia, se compromete a apresentar a reclamação em sessão de Câmara.------------------------------------------------- 8 – APROVAÇÃO DE PARTE DA ACTA EM MINUTA-----------------------------------------------------------

-------------- Mais foi deliberado, por UNANIMIDADE nos termos do nº 3, do artº 92º, da Lei 169/99, de
18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 5 A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar em minuta, a fim
de produzir efeitos imediatos as deliberações referentes aos pontos 5.1; 7.2; 7.3; 7.4.---------------------------------- 9 - ENCERRAMENTO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram 19.00 horas, o EXMO. PRESIDENTE declarou encerrada a reunião, da qual, para
constar, se lavrou a presente acta que eu, PEDRO MIGUEL FERREIRA HENRIQUES, CHEFE DA DIVISÃO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, mandei redigir

subscrevo e também assino. --------------------

