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==============================ACTA N.º20/05==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO
DO ANO DE 2005: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos Vinte e um dias do mês de Setembro do ano DOIS MIL E CINCO, nesta vila de GOLEGÃ, no
edifício dos PAÇOS DO CONCELHO, SALA DAS SESSÕES, pelas 15,00 horas, reuniu ordinariamente a
CÂMARA MUNICIPAL, estando presentes, além do EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE JOSÉ
TAVARES VEIGA SILVA MALTEZ,

O SENHOR VICE-PRESIDENTE CARLOS MELANCIA DE SOUSA

CACHADO E OS SENHORES VEREADORES VICTOR MANUEL DA GUIA, FRANCISCO 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 do Executivo Camarário, de 07 de Setembro de 2005. ---------------------------------------------------------------2. - Balancete da Tesouraria: ------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete do último dia útil, apresentando um total de disponibilidades no valor de
euros (NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS EUROS E OITENTA E NOVE
CÊNTIMOS), sendo euros (CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS EUROS E
SETENTA E TRÊS CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. --------------------------------------------------------3. – Divisão de Administração e Finanças. --------------------------------------------------------------------------3.1- Casa da Hidráulica. ------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.1- Protocolo com Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale
do Tejo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------O Senhor Presidente referiu-se ao objectivo e termos da minuta de protocolo, considerando que
acautela os direitos e deveres dos outorgantes.-------------------------------------------------------------------------------O Chefe da Divisão de Administração e Finanças referiu alterações de pormenor relativamente à
numeração do clausulado a que se irá proceder, bem como o aditamento da frase que a seguir se transcreve
ao nº1 do artigo 2, na primitiva numeração: (.......), podendo autorizar a sua utilização por colectividades do
concelho cujo escopo associativo se integre no espírito do protocolo.----------------------------------------------------A Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, aprovar o protocolo com as alterações introduzidas e,
bem assim, autorizar o Senhor Presidente a outorgar o documento com o representante da CCDRLVT.------------3.2- 5ª Alteração ao Orçamento e GOP. -----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente solicitou ao Chefe da Divisão de Administração e Finanças que evidenciasse
alguns aspectos da alteração operada, tendo sido referido tratar-se de meros reajustamentos nas dotações
existentes nos documentos previsionais, efectuados sem qualquer alteração dos montantes globais
aprovados quer para o orçamento quer para as grandes opções.------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Mário Rodrigues manifestou a sua preocupação relativamente a estas operações,
porquanto demonstram, em seu entender, o privilégio de determinadas opções políticas com as quais não
concorda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Guia lamentou as opções privilegiadas com a alteração orçamental e
referiu que evidenciam bem o aumento da dívida do Município.----------------------------------------------------------Face a esta afirmação, o Senhor Presidente respondeu que a alteração orçamental é uma operação
sem qualquer relação com o endividamento municipal, referindo ainda, a este propósito, que irá solicitar a
um Economista uma apreciação à capacidade financeira municipal e ao montante de individamento.---------------O Senhor Vice-Presidente chamou a atenção para a circunstância de os valores globais aprovados
com o orçamento e demais documentos previsionais serem exactamente os mesmos que anteriormente.
Com as alterações orçamentais e aos GOP procedem-se a reajustamentos parcelares dentro daqueles
valores inicialmente aprovados.-------------------------------------------------------------------------------------------

Fls 1/ 20/05

-------O Senhor Vereador Victor Guia solicitou que os serviços lhe fornecessem os indicadores da dívida
do ano de 2005, evidenciando-se os valores mensais associados, ao mesmo tempo que reiterou lamentar as
opções privilegiadas com a alteração uma vez que não contemplam a construção da extensão de saúde de
azinhaga, em cumprimento de uma deliberação tomada em sessão do executivo.---------------------------------------O Senhor Presidente referiu que não abdica de esgotar a possibilidade de financiamento por parte da
Administração Regional de Saúde. Se foram concedidos financiamentos à Chamusca para o mesmo efeito
também têm que os conceder para a Azinhaga.-------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente referiu que o projecto de encontra concluído e aprovado, aguardando-se
uma palavra final, num ou noutro sentido, por parte da ARS.--------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Guia reafirmou o incumprimento da deliberação anterior, em que a
Câmara assumiu o compromisso da construção, não tendo qualquer sentido continuar a invocar a desculpa
da Administração Regional. Em seu entender o executivo a tempo inteiro não avançou rigorosamente nada
nesta matéria, nem forneceu quaiquer indicações quanto às demarches efectuadas aos restantes vereadores.-------A Câmara tomou conhecimento da alteração orçamental efectuada.-----------------------------------------------4. – Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente---------------------------------------------------------------------4.1- Obras Municipais-------------------------------------------------------------------------------------------------4.1.1- Centro de Estágio Desportivo da Golegã. -------------------------------------------------------------------4.1.1.1- Nomeação da Comissão de Análise das Propostas. -----------------------------------------------------Face à especificidade da obra e à necessidade de operacionalizar os trabalhos de apreciação das
propostas presentes a concurso, o Senhor Vice-Presidente propôs a nomeação da seguinte Comissão de
Análise das Propostas: Presidente: Engº Melancia Cachado, Vogais: Engº Acácio Nunes; Engº Francisco
Duarte e Arquitecta Joana Carvalho. A Câmara deliberou por maioria aprovar a Comissão proposta, com a
abstenção do Senhor Vereador Mário Rodrigues em função das posições por si sempre assumidas
relativamente à localização daquele equipamento. Todos os restantes membros votaram favoravelmente.---------5 – Fora da ordem de trabalhos-----------------------------------------------------------------------------

-------Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar mais os
seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1. Rectificação-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Chefe da Divisão Municipal de Administração e Finanças referiu que na votação sobre o Anexo à
Proposta de Regulamento de Funcionamento do Complexo das Piscinas Municipais se havia cometido um
lapso, devendo a parte final da deliberação constante no ponto 5.1 da Acta da reunião anterior ser alterada
para: Quanto ao anexo à proposta de regulamento, que contém os valores e termos a aditar à Tabela de
Taxas Municipal, registou-se a abstenção dos Senhores Vereadores Victor Guia e Mário Rodrigues e os
votos favoráveis dos Senhores Presidente e Vice-Presidente, tendo o anexo sido aprovado. Será remetido à
Assembleia Municipal para que este órgão confira a aprovação à proposta de aditamento da Tabela de
Taxas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, a Câmara deliberou, por maioria, alterar a parte final da deliberação nos termos
propostos, dando conhecimento à Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------Votaram favoravelmente os Senhores Presidente, Vice-Presidente, Vereador Victor Guia e Vereador
Mário Rodrigues, abstendo-se o Senhor Vereador Francisco Alcobia, por não ter estado presente na
reunião anterior onde a deliberação foi tomada. -----------------------------------------------------------------------------5.2 Associação Protectora dos Animais “Os Bons Amigos”------------------------------------------------------A Associação requer a atribuição de um apoio financeiro extraordinário no valor de 200 euros, tendo
em atenção o aumento de canídeos à sua guarda.----------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Guia enalteceu o trabalho realizado por esta Associação e referiu que
deveria atribuir-se uma importância superior à requerida, face ao que a Câmara deliberou, POR
UNANIMIDADE, atribuir um subsídio no montante de 250 €.------------------------------------------------------------5.3 Biblioteca Municipal------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Mário Rodrigues começou por dizer que a designação deste equipamento, sendo
municipal se reveste de alguma responsabilidade para o executivo. Assim, sendo certo que um rua com seis
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lugares de estacionamento e sem números de polícia tem a designação de Rua Prémio Nobel da Literatura
- José Saramago, referiu pretender acautelar que ao complexo da Biblioteca seja atribuído um outro nome,
de qualquer outra personalidade, mas sem a dimensão do escritor.Referiu ainda que o mesmo raciocínio se
deverá aplicar à extensão da Biblioteca na Azinhaga, cuja designação José Saramago ficaria sempre
diminuída face a uma outra designação para a Biblioteca na Golegã . Assim, propõe que seja atribuída a
designação José Saramago – Prémio Nobel da Literatura ao complexo da Biblioteca Municipal.--------------------O Senhor Presidente referiu não fazer qualquer distinção entre a Golegã e a Azinhaga. Em seu
entender, a Biblioteca da Azinhaga tem tanta dignidade como a Biblioteca da Golegã, pelo que não entente
qualquer diminuição de José Saramago por ter o nome associado à extensão. Abstem-se quanto à proposta
do Senhor Vereador Mário Rodrigues. Entende, tal como já havia manifestado, que deveria efectuar-se
uma consulta a personalidades ou entidades do concelho.------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Guia vota favoravelmente a proposta apresentada pelo Verador Mário
Rodrigues, que vem ao encontro do seu entendimento. Em resposta ao Senhor Presidente, disse não
entender como uma extensão pode ter tanta importância como a sede, já que o mesmo não se passa na
Saúde, no Futebol, na Política. Referiu que a atribuição de qualquer outra designação relacionada com
personalidades do concelho não alcançará, pelo menos actualmente, a dimensão de José Saramago.----------------O Senhor Vice Presidente concorda com a idéia de se efectuar uma consulta, abstendo-se
relativamente à proposta do Vereador Mário Rodrigues.--------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Francisco Alcobia vota favoravelmente a proposta do Vereador Mário
Rodrigues.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Guia referiu que José Saramago é Azinhaguense e Goleganense,
questionando porque é que não se fez qualquer consulta para atribuição do nome de Rua José Saramago e
agora existe tanta preocupação com consultas para atribuição do seu nome à Biblioteca, sendo que a
Câmara tem toda a legitimidade para efectivar essa atribuição.------------------------------------------------------

-------A Câmara deliberou por maioria, com as abstenções dos Senhores Presidente e Vice-Presidente e os
votos favoráveis dos restantes Senhores Vereadores, aprovar a proposta de atribuição de nome José
Saramago – Prémio Nobel da Literatura ao complexo da Biblioteca Municipal.----------------------------------------5.4. José da Piedade------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Guia alertou para o facto de a Câmara ainda não ter resolvido o problema
com o Senhor José da Piedade, tendo o Senhor Vice-Presidente garantido que o assunto irá ser resolvido
agora, uma vez que existe disponibilidae dos serviços.----------------------------------------------------------------------6- Aprovação de Parte 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 3.1.1; 4.1.1.1; 5.1 e 5.2.-------------------------------------------------------------------------------------------------7 -Encerramento: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 19.30 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. -------------------------------------------

