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======================================================ACTA N.º27/04==========
----------- REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA
DEZEMBRO DO ANO DE 2004:

15

DE

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

------------ Aos quinze dias do mês DEZEMBRO 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,

MÁRIO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES, VICTOR MANUEL DA GUIA, FRANCISCO JOSÉ MARIANO ALCOBIA

,

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. – Justificação de Faltas----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por UNANIMIDADE justificar a falta do Vereador Melancia Cachado,
na Reunião Ordinária de 12 de Dezembro, em virtude de se ter deslocado a uma reunião de trabalho na
CCDR-LVT.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. – Acta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi lida em voz alta na presença simultânea de todos e aprovada por UNANIMIDADE a acta
da reunião do Executivo Camarário de 2 de Dezembro de 2004.-------------------------------------------------------------- 3. - Balancete da Tesouraria:-------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o balancete do último dia útil, apresentando um total de disponibilidades do valor
de 101.849.87 euros (CENTO E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE EUROS E OITENTA
E SETE CÊNTIMOS), sendo 24.302.79 euros, (VINTE E QUATRO mil TRECENTOS E DOIS EUROS E
SETENTA E NOVE cêntimos), de operações não orçamentais. ----------------------------------------------------

-----------4.-Divisão Municipal de Administração e Finanças--------------------------------------------------------------4.1 – Grandes Opções do Plano e Orçamento----------------------------------------------------------------------4.1.1. – 7ª Alteração Orçamental e 6ª Modificação das GOP----------------------------------------------------- Foi presente 7ª alteração orçamental e 6ª modificação das GOP, no valor de 111.400.00 euros.
(cento e onze mil e quatrocentos euros).------ -------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA tomou conhecimento---------------------------------------------------------------------------------- 4.2- Idalina Pereira Reis das Neves ---------------------------------------------------------------------------------- 4.2.1 – Desistência da loja nº5 do Mercado Municipal-------------------------------------------------------------Foi presente carta solicitando a desistência da loja nº 5 do Mercado Municipal, bem como a
restituição da causa prestada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE autorizar a desistência bem como a restituição da
caução. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3. – João Carlos Oliveira dos Santos-------------------------------------------------------------------------------4.3.1 – Pedido de Loja do Mercado Municipal-------------------------------------------------------------------- Tendo em atenção o pedido de atribuição de loja, bem como as dificuldades para o pagamento dos
valores alcançados em hasta pública, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE atribuir um dos espaços
disponíveis pelo valor por m2 constante na tabela de taxas, devendo para o efeito ser contactado o
requerente a fim de formalizar o contrato.----------------------------------------------------------------------------------------4.4. – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã-------------------------------------4.4.1- Orçamento relativo a material de desencarceramento-----------------------------------------------------Foi presente orçamento da empresa Tecniquitel relativamente a diverso material de
desencarceramento, no valor de 4.900.99 (Quatro milhões, novecentos mil euros e noventa e nove
cêntimos), IVA incluído. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, tendo em atenção o elevado custo, solicitar
orçamentos a outras empresas do ramo. ---------------------------------------------------------------------------------
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--------- 5-Divisão de Intervenção Social---------------------------------------------------------------------------------------5.1-José Cardina Mendes-----------------------------------------------------------------------------------------------5.1.1-Pedido de 20 chapas de fibrocimento e 6 vigas retiradas dos antigos estaleiros da
Câmara-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente requerimento solicitando a cedência ou venda de vigas e chapas de fibrocimento
retiradas dos antigos estaleiros da Câmara no Largo do Arneiro. O Senhor Vereador Francisco Alcobia
manifestou o seu entendimento sobre o pedido, considerando que se poderia angariar alguma receita com a
venda. O Senhor Presidente alertou para os condicionamentos legais para a venda de património, referindo
não lhe parecer correcto alienar este tipo de materiais. O Senhor Vereador Melancia Cachado alertou para a
circunstância de não de poder colocar fibrocimento em construções na zona urbana, informando ainda que
o barracão a que se refere o requerente não de encontrar licenciado. Face ao exposto a CÂMARA
deliberou por UNANIMIDADE que os serviços técnicos da DOUA deverão elaborar uma formação
técnica sobre o assunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2-Associação Monte das Oliveiras----------------------------------------------------------------------------------5.2.1-Donativo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente pedido da Associação Monte das Oliveiras, tendo a CÂMARA Municipal tomado
conhecimento .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.3- Ana Peixoto-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5.3.1-Donativo Para Casa Estúdio Carlos Relvas: Varioscope 60---------------------------------------------A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE aceitar a doação de um equipamento varioscope 60
para Casa Estúdio Carlos Relvas.--------------------------------------------------------------------------------------------------5.4-Escola de Toureio da Golegã--------------------------------------------------------------------------------------5.4.1-Prorrogação do subsídio extraordinário----------------------------------------------------------------------Atendendo às actividades prosseguidas e aos resultados alcançados pela Escola de Toureio, a
CÂMARA deliberou por MAIORIA prorrogar o subsídio extraordinário pelo período de 1 ano. O Senhor

Presidente e o Senhor Vereador Francisco Alcobia ausentaram-se da sala antes da votação, por
pertencerem aos corpos sociais da escola, tendo regressado imediatamente a seguir.--------------------------------------5.5-Paróquia da Azinhaga----------------------------------------------------------------------------------------------5.5.1-Pedido de equipamento sonoro adequado para a igreja---------------------------------------------------Tendo em atenção o pedido do Senhor padre Tiago Pires, a CÂMARA deliberou por
UNANIMIDADE solicitar aos serviços técnicos da DOUA que elaborem uma informação sobre as
condições acústicas e requisitos necessários para a instalação do equipamento na Igreja.-------------------------------6. – Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente---------------------------------------------------------------------6.1 –Manuel Fernando da Silva Luís---------------------------------------------------------------------------------6.1.1-Compropriedade.Emissão de Parecer-------------------------------------------------------------------------Na sequência da informação da DOUA, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE emitir
parecer favorável ao aumento de comproprietários nos termos do requerimento apresentado. ---------------------------6.2-Centro de Estágio Desportivo da Golegã------------------------------------------------------------------------6.2.1-Aprovação do projecto de arquitectura. --------------------------------------------------------------------A CÂMARA deliberou por MAIORIA aprovar o projecto apresentado, com a abstenção do Senhor
Vereador Mário Rodrigues, que reiterou o seu entendimento sobre a localização do centro de estágio,
mantendo que deveria ser edificado junto ao parque desportivo.------------------------------------------------------------ 7 – Fora da ordem de trabalhos------------------------------------------------------------------------------------ Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar mais os
seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.1 –Casal das Flores-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Melancia Cachado alertou para o facto de em determinada secção da Rua
Eliodoro Salgado se verificar com bastante frequência o estacionamento de viaturas, com o consequente
transtorno para a circulação rodoviária na zona. Assim, propõe a colocação de sinal de estacionamento
proibido na Rua Eliodoro Salgado, sentido Casal das Flores – Rua João de Deus, sinal de sentido proibido
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na Rua Eliodoro Salgado sentido Rua João de Deus – Casal das Flores, a 10 metros do Casal das Flores,
bem como sinal de stop no cruzamento da Rua Casal das Flores com a Rua Eliodoro Salgado.----------------------------A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE autorizar a proposta apresentada. -------------------------------7.2 – Limites da Freguesia de Azinhaga-----------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Vítor Guia questionou o Senhor Presidente sobre as noticias trazidas a
público, pretendendo saber qual o seu conhecimento efectivo sobre a matéria. -----------------------------------------------O Senhor Presidente respondeu ter as mesmas informações que todos os presentes. Disse ainda
ter falado com os Senhores Deputados Nelson Baltazar e Jorge Lacão, que confirmaram a ida a votação do
projecto de lei .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Vítor Guia propõe então, uma vez que este processo não é novo, que se
juntem todos os documentos relativos ao tema a fim de solicitar ao Senhor Presidente da Republica que
vete a proposta de lei. Considera ainda que a oposição da população local às divisões administrativas
propostas deve ser valorizada pela Câmara Municipal, pelo que propõe a elaboração e votação de uma
moção de protesto para entrega aos órgãos de poder e divulgação na comunicação social.----------------------------------O Senhor Vereador Mário Rodrigues concordou com a posição manifestada pelo Senhor
Vereador Vítor Guia propondo, contudo, que se agende este ponto para uma próxima reunião, a fim de
recolher a documentação mais actualizada sobre a matéria. ---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu nunca ter sido ouvido, não comentando, por isso, um processo que
não tem qualquer intervenção da sua parte. Julga no entanto ser seu dever saudar os Pombalinhenses que
pretendem pertencer ao concelho da Golegã. Não querendo que os Azinhaguenses e Goleganenses se sitam
prejudicados considera que a Câmara Municipal não deve prenunciar-se sem mais, uma vez que não foi
formalmente tida nem achada neste processo Acresce a circunstância de as alterações aos limites do
concelho propostas não serem prejudiciais. O que não se afigura correcto são as delimitações entre
freguesias preconizadas no Projecto de Lei, o que é diferente. Por isso é que entende que as vozes activas
devem ser mais as dos responsáveis políticos dessas freguesias e menos as do Presidente da Câmara e

Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Mário Rodrigues entende a posição do Senhor Presidente da Câmara mas
julga que a Câmara Municipal deve tomar posição. Em seu entender deve ser elaborado um dossier do
processo, marcando com carácter de urgência uma reunião com a Junta de Freguesia da Azinhaga para
tomar uma posição pública conjunta. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Vítor Guia entende que a Câmara foi ouvida formalmente e que, por isso,
deve tomar posição. Disse ainda ter sido solicitado, há já algum tempo, aos representantes da Assembleia
da República que viessem ao terreno verificar o desajustamento do projecto, não tendo sido oferecida
qualquer resposta por parte destes. --------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Mário Rodrigues assinalou a existência de uma Comissão Autárquica criada em Abril
de 2003 para acompanhamento desta situação que deveria reunir agora a fim de se pronunciar, o que
mereceu a concordância de todo o restante executivo. ----------------------------------------------------------------------------Para o efeito, foi avançada a data de 21 de Dezembro, pelas 21 horas, no Salão Nobre da
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente propôs então que a Câmara reunisse extraordinariamente após a audição da
Comissão Autárquica, para que, sendo caso, tomasse alguma deliberação sobre a matéria, o que foi aceite
por UNANIMIDADE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8- Aprovação da Acta em minuta------------------------------------------------------------------------------------Mais foi deliberado por UNANIMIDADE, nos termos do nº3, do art.92º, da Lei 5-A/2002, de 11
de Janeiro, aprovar em minuta, a fim de produzirem efeitos imediatos, as deliberações referentes aos
pontos 4.1, 6.1 e 7.1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. -------------------------------------------
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