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======================================================ACTA N.º23/04==========
----------- REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA
NOVEMBRO DO ANO DE 2004:

03

DE

=============================================

------------ Aos três dias do mês NOVEMBRO 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 CARLOS MELANCIA DE SOUSA CACHADO,

VICTOR MANUEL DA GUIA, 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 3.1; 3.2; 3.3; 4; 5; 6.1 e 7.1 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 131.265,77 EUROS (CENTO E TRINTA E UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO EUROS E SETENTA E SETE
CÊNTIMOS),

sendo 44.730,53 EUROS, (QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA EUROS E

CINQUENTA E TRÊS CÊNTIMOS),

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

----------- 3. - CORRESPONDÊNCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1. – SOCIEDADE RECREIO MUSICAL AZINHAGUENSE------------------------------------------------------------ 3.1.1 – Pedido de apoio para comemorações de aniversário------------------------------------------------------ Foi presente carta solicitando apoio para a realização das comemorações de aniversário----------

------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE fornecer jantar às 3 bandas, a confeccionar no
Centro de Estágio, sendo depois recolhido e transportado por elementos da Sociedade Recreio Musical
Azinhaguense.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2. – CLUBE DESPORTIVO DE CAMPISMO E CARAVANISMO ARCO IRIS – SECÇÃO TÉNIS------------------- 3.2.1 – Pedido de apoio para a realização do VII Open da Golegã em ténis/FNC---------------------------- Foi presente carta solicitando apoio para realização do evento.--------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE conceder um subsidio no valor de 1.000,00 €,
disponibilizando o Centro de Estágio para alojamento dos desportistas, caso este se encontre livre.--------------------- 3.3. – FUTEBOL CLUBE GOLEGANENSE------------------------------------------------------------------------------- 3.3.1 – Pedido de apoio extraordinário------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando apoio para suportar diversos encargos.-------------------------------------------- O Senhor Vereador Vitor da Guia referiu que, uma vez que se tinha atribuído idêntica
importância ao Azinhaga Atlético Clube, se deveria avançar com o valor de 2.000,00 €, o que, aliás,
correspondia à diferença entre os encargos apresentados pelo Clube e as receitas previstas.--------------------------------- O Senhor Presidente propôs a atribuição de um subsidio no valor de 2.500,00 €.------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE atribuir um subsidio no valor de 2.000,00€.---------------- 3.4 – CECÍLIA VASQUES NEGRITA------------------------------------------------------------------------------------- 3.4.1 – Solicita materiais para arranjo do telhado------------------------------------------------------------------ Foi presente requerimento solicitando apoio na reparação do telhado.------------------------------------------- A CÂMARA tomou em consideração a exposição efectuada, tendo deliberado analisar o pedido
através de informação técnica a solicitar aos serviços.-------------------------------------------------------------------------- 3.5 – JOSÉ FRANCISCO CASTELO VIEIRA----------------------------------------------------------------------------- 3.5.1 – Solicita autorização para colocação de sinais---------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando autorização para colocação de sinais de estacionamento
proibido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE que o Fiscal Municipal se desloque ao local
para elaboração de informação técnica.------------------------------------------------------------------------------------------- 3.6 – FEDERAÇÃO PORTUGAL NIPPON BUDO------------------------------------------------------------------------- 3.6.1 – Apoio financeiro para deslocação ao Japão------------------------------------------------------------------- Analisada a informação remetida pela Federação na sequência do pedido anteriormente
formulado, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE não atender à solicitação, por entender tratar-se
de um encargo elevado, relativamente a uma actividade com pouco expressão no Concelho.---------------------------- 3.7 – AZINHAGA ATLÉTICO CLUBE------------------------------------------------------------------------------------ 3.7.1 – Pedido de Revisão de carrinha----------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando a reparação da carrinha do clube nas oficinas da Câmara.---------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE deferir a pretensão.-------------------------------------------- DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL----------------------------------------------------------------------------------- 4 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GOLEGÃ, AZINHAGA E POMBALINHO------------------------------------ 4.1 – Protocolo – Acção Social Escolar------------------------------------------------------------------------------ 4.1.1 – Ratificação----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente protocolo no âmbito de Acção Social Escolar--------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE ratificar o respectivo protocolo.----------------------------- 4.2 – Conservatório Regional de Música da Golegã-------------------------------------------------------------- 4.2.1 – Apoio da Câmara ao Conservatório---------------------------------------------------------------------------- Foi presente fax solicitando apoio da Câmara Municipal ao Conservatório Regional de
Música.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE tomar o assunto em consideração.------------------------- 4.3 – Concessão de Auxilios Económicos - Lista----------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE aprovar as listagens apresentadas--------------------------- 4.4 – Maria de Lurdes Barão---------------------------------------------------------------------------------

---------- 4.4.1 – Caracterização Social-------------------------------------------------------------------------------------------- Na sequência da deliberação da reunião do Executivo realizada no passado dia 06 de Outubro,
foi analisada a caracterização social feita pela Técnica da Autarquia.---------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE deferir a pretensão, ou seja, a cedência de
materiais de construção para a cozinha.------------------------------------------------------------------------------------------- DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E AMBIENTE----------------------------------------------------------------------- 5.1 – OBRAS MUNICIPAIS----------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1 – Empreitada de Concepção e Construção da Piscina Coberta----------------------------------------- 5.1.1 – Silvério & Melro, SA------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.1 – Prorrogação do Prazo----------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando a prorrogação do prazo da empreitada indicada em epígrafe.------------------- A DOUA presta informação com o seguinte teor: “O exposto pela Firma Silvério & Melro, SA,
será de conceder a prorrogação do prazo à referida firma, graciosa e sem direito a revisão de preços.”------------------ A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE deferir o solicitado de acordo com a informação
da DOUA. Não obstante o Senhor Vereador Vítor da Guia considerou que com o número de prorrogações
já concedidas, a obra deveria estar finalizada.---------------------------------------------------------------------------------- 6 – FORA DA ORDEM DE TRABALHOS------------------------------------------------------------------------------------ Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar mais o
seguinte assunto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1 – Plano Rodoviário - FNC------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente apresentou o mapa rodoviário a executar durante o período da Feira Nacional
do Cavalo, informando algumas alterações relativamente ao plano apresentado na reunião anterior.------------------- A este propósito o Senhor Vereador Mário Rodrigues colocou algumas questões e observações
sobre o problema do estrangulamento em algumas artérias, tendo solicitado especial atenção para o Bairro
do Casal das Flores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- O Senhor Presidente respondeu às questões colocadas, tendo tomado em consideração as
observações efectuadas pelo Senhor Vereador.----------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE aprovar o referido mapa.--------------------------------------- 6.2 – Visita da Sra. Alcaldesa de Jerez de la Frontera------------------------------------------------------------- A este propósito o Senhor Presidente informou o restante Executivo que pretende apresentar à
Sra. Alcaldesa um projecto de protocolo de geminação dos dois Municípios, tendo em atenção os laços que
unem as duas localidades, sobretudo no que respeita ao património equestre, e os benefícios que poderão
advir para a Golegã dessa colaboração. Informou ainda que esta intenção não passa disso mesmo,
carecendo ainda de discussão entre os responsáveis pelos dois Municípios. De qualquer modo, solicita ao
restante Executivo que o legitime a encetar essas conversações, outorgando, sendo caso, o referido
protocolo de intenções.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os Senhores Vereadores Vítor da Guia e Mário Rodrigues colocaram algumas questões sobre
esta matéria, tendo sido esclarecidos pelo Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE legitimar o Senhor Presidente a encetar e conduzir
o processo de geminação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Executivo foi também informado que as despesas com o alojamento da Sra. Alcaldesa e
restante comitiva, em número provável de sete pessoas, no âmbito da sua visita à Feira Nacional do
Cavalo, serão suportados pela Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------- 6.3 – Visita do Ex.mo Senhor Governador Civil ao Concelho---------------------------------------------------- A propósito da visita do Ex.mo Senhor Governador Civil do Distrito de Santarém ao Concelho da
Golegã, o Senhor Vereador Vítor da Guia considerou ter existido uma falta de respeito para com a sua
pessoa e qualidade de Autarca, uma vez que foi informado dessa cerimónia uma hora antes do seu inicio .
----------- O Senhor Presidente referiu que se verificou um lapso por parte do seu gabinete de apoio, tendo a
responsável solicitado já ao Senhor Vereador as devidas desculpas. Nessa medida, considera o assunto
encerrado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Senhor Vereador Vítor da Guia disse que, tendo em atenção a grande deselegância de que foi
alvo, ficaria bem ao Senhor Presidente que lhe pedisse também desculpas pelo sucedido.------------------------------ O Senhor Presidente voltou a afirmar que, a não ser que o Senhor Vereador pretenda uma punição
para com a responsável pelo gabinete, considera o assunto encerrado.----------------------------------------------------- O Senhor Vereador Mário Rodrigues manifestou, a este propósito, algum mau estar para com o
sucedido, não obstante aceitar as desculpas apresentadas. Recomenda que, de futuro, os convites sejam
formulados com a devida antecedência, a fim de evitar situações constrangedoras como a que ocorreu.-------------- O Senhor Vereador Vítor da Guia referiu não ser normal esse tipo de esquecimentos numa Câmara
Municipal, reiterando o seu entendimento sobre a falta respeito que considera ter sido alvo. A circunstância
de este processo da habitação social ter integrado os pelouros que lhe estavam anteriormente atribuídos
torna este alegado esquecimento ainda mais estranho.------------------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador Carlos Melancia referiu a este propósito que o processo da habitação social
nada deve á intervenção do Senhor Vereador Vítor da Guia, uma vez que, pelo contrário, este procurou
sempre atrasar o processo. A corroborar a sua afirmação, mencionou algumas datas constantes num
documento anexo á presente acta, que referiu demonstrar os verdadeiros intervenientes no processo. Disse
ainda que entre Abril e Novembro de 2003 o processo esteve completamente parado por indicação
expressa do Senhor Vereador Vítor da Guia.---------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Vítor da Guia disse que, ao contrário do que afirma o Senhor Vereador, interviu
empenhadamente no processo, tendo inclusivamente recebido e reunido por diversas vezes com os
responsáveis do INH.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No âmbito desta discussão, os Senhores Vereadores Vítor da Guia e Carlos Melancia trocaram
ainda outras acusações.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 - APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:-------------------------------------------------------------------------------------- Mais foi deliberado, por UNANIMIDADE, nos termos do nº 3, do artº 92º, da Lei 169/99,
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de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 5A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar em minuta, a
fim de produzir efeitos imediatos a deliberação referente aos pontos 3.2, 3.3, 4.3 e 5.1.--------------------------------- 8- 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. --------------------

