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==============================ACTA N.º24/05==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO
ANO DE 2005: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos Trinta dias do mês de Novembro do ano DOIS MIL E CINCO, nesta vila de GOLEGÃ, no
edifício dos PAÇOS DO CONCELHO, SALA DAS SESSÕES, pelas 11,00 horas, reuniu ordinariamente a
CÂMARA MUNICIPAL, estando presentes, além do EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE JOSÉ
TAVARES VEIGA SILVA MALTEZ, OS SENHORES VEREADORES RUI MANUEL LINCE SINGEIS
MEDINAS DUARTE, ANTÓNIO FRANCISCO PIRES CARDOSO, ANA ISABEL MADEIRA MOTA
SAMPAIO CAIXINHA DUQUE E RUI AUGUSTO GONÇALVES SARDINHA, comigo, PEDRO
MIGUEL FERREIRA HENRIQUES, CHEFE DA DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esteve também presente o Senhor Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente, Eng. Carlos
Melancia Cachado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois do EXMO. SENHOR PRESIDENTE ter declarado aberta a reunião procedeu-se à leitura, em voz
alta e na presença simultânea de todos, da acta da reunião do Executivo Camarário de 16 de Novembro de
2005, tendo sido aprovada por MAIORIA, com o voto contra do Senhor Vereador Rui Sardinha, que
efectuará um aditamento à referida acta.------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete de Tesouraria do último dia útil, apresentando um total de
disponibilidades no valor de

euros (MIL EUROS E CÊNTIMOS), sendo euros (MIL, EUROS E

CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ----------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se, de seguida, à resolução dos assuntos constantes da ordem de trabalhos respectiva: -----------Intervenções do Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------1- Geminação Golegã – Villeneuve d’Olmes. -----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu-se aos motivos e objectivos deste processo de geminação, elencados na

informação da Responsável pela Divisão de Intervenção Social que a seguir se transcreve, considerando-o
muito vantajoso para os Municípios envolvidos, designadamente no âmbito cultural, educativo, turístico,
desportivo e empresarial.-------------------------------------------------------------------------------------------------“Conhecer-se e compreender-se melhor…
… é esta a ideia que preside ao movimento “Geminação de Cidades”. Actualmente, a geminação aproxima
municípios de todo o mundo, unindo-os numa densa rede de cidadãos. Abre vias para conhecer melhor a
vida quotidiana dos cidadãos de outros países, trocar ideias e experiências, desenvolver projectos conjuntos
sobre questões de interesse comum, como a integração local, o ambiente, o desenvolvimento económico,
ou a diversidade cultural.
Neste contexto, fomos contactados pelo Município de Villeneuve d’Olmes para futura geminação.
Encetaram-se alguns procedimentos, tendo culminado com a visita dos seus representantes, à Golegã, por
ocasião da Mostra de Gastronomia Ribatejana, realizada em Setembro de 2005.
Considerando a vontade de ambos em colaborar solidariamente para o bem-estar dos seus Cidadãos e para
o desenvolvimento das suas relações, os dois Municípios pretendem promover o desenvolvimento de
programas de intercâmbio cultural, educativo, turístico, social, informativo, desportivo e empresarial, para
a difusão recíproca da cultura dos dois povos e cooperação em programas de desenvolvimento de ambos os
municípios.
Assim, a Câmara Municipal da Golegã e Comité de Jumelage de Villeneuve d’Olmes envidarão esforços
para a celebração de acordos entre entidades públicas e privadas de cada um dos Municípios nos domínios
estratégicos considerados de interesse para as partes.
Os objectivos, o financiamento e a responsabilidade dos projectos de cooperação serão fixados em
programas especiais, caso por caso, mediante convénios específicos que poderão abranger, entre outras, as
seguintes acções de cooperação:



Intercâmbio de alunos (mobilidade dos jovens, educação pelo desporto, igualdade de
oportunidades);



Intercâmbio de artistas de diversas áreas, encorajando as suas actividades ou actuações;
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Permuta, de comunicações periódicas, do interesse de ambas as partes, bem como o fornecimento
de documentos, publicações bibliográficas ou outro tipo de informação;



Promover a realização de exposições, feiras e outros acontecimentos;



Frequência de cursos, seminários, sessões de informação e formação, bem como de
aperfeiçoamento profissional em várias áreas;



Apoio ao desenvolvimento turístico - promoção e divulgação da oferta turística, bem como
celebração de eventuais parcerias;



Outras formas acordadas entre o Município de Golegã e o Comité de Jumelage de Villeneuve
d’Olmes.

Deverá ser constituída uma Comissão Coordenadora que reunirá pelo menos, uma vez por ano,
alternadamente em Villeneuve d’Olmes e Golegã, que deverá integrar, no mínimo dois Autarcas e os
técnicos adstritos ao projecto, bem como, sempre que se justifique, personalidades de cada um dos
Municípios, competindo-lhe:


Elaborar programas anuais de cooperação nas diversas áreas, sendo estes submetidos à apreciação dos
respectivos executivos e demais entidades necessárias;



Zelar pelo cumprimento dos programas aprovados e elaborar, até 31 de Janeiro de cada ano, um
relatório sobre as actividades propostas.

Serão articuladas acções de cooperação bilateral com os programas de natureza comunitária a que temos
acesso, sendo o suporte financeiro das acções decorrentes dos programas anuais a aprovar, assegurado pela
conjugação das disponibilidades orçamentais de ambas as partes.
No âmbito desta futura geminação serão comemorados o “Dia de Villeneuve d’Olmes” e o “Dia da
Golegã”, por ocasião das respectivas festividades, em dia a definir e cujo programa caberá a cada
Município elaborar.
Será elaborado Protocolo entre as duas entidades, a formalizar quer na Golegã, quer em Villeneuve
d’Olmes, decorrente dos termos constantes nesta informação.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha considerou a proposta vantajosa e muito interessante,
manifestando o seu apoio à iniciativa de geminação apresentada .--------------------------------------------------

----------A Câmara deliberou então, por unanimidade, aprovar o projecto de geminação apresentado,
submetê-lo à apreciação da Assembleia Municipal a fim de ser conferida a necessária autorização e
conferir os poderes necessários ao Senhor Presidente para outorgar a documentação necessária para o
efeito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Cult – Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo. ---------------------------------------------------------------Concurso Público para aquisição de serviços de seguro. --------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu a economia de escala que a adesão a este projecto comum dos
Municípios que integram a CULT permitiu, informando que em dois anos se pouparão cerca de dezanove
mil euros ao cofre autárquico, tendo a Câmara Municipal tomado conhecimento deste facto.---------------------------3- Biblioteca Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente manifestou o seu entendimento sobre a denominação da Biblioteca
Municipal, considerando que deve ser essa a sua designação. Considerou, também, que devem honrar-se os
filhos ilustres do concelho, atribuindo os seus nomes a diversas salas e espaços da Biblioteca. Referiu-se,
concretamente, à Sala Cacho, Sala José Saramago, Sala José Galeno, Sala João da Eira e Sala Relvas,
expressando os motivos porque entende dever homenagear estas personalidades.-----------------------------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha, uma vez elucidado sobre as personalidades mencionadas, referiu
concordar com a proposta apresentada.-------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Medinas referiu que a circunstância de integrarmos a Rede Nacional de
Bibliotecas,com as consequentes visitas por parte de outros municípios associados e a exposição que daí
resulta, será benéfica para a divulgação destes ilustres Goleganenses e do próprio concelho.----------------------------A Câmara deliberou então, por unanimidade, que a designação oficial da nova Biblioteca será
Biblioteca Municipal da Golegã, atribuíndo-se as seguintes designações às salas existentes: Sala Cacho,
Sala José Saramago, Sala José Galeno, Sala João da Eira e Sala Relvas. Foi ainda deliberado, por
unanimidade, que em cada uma dessas salas seria colocada uma placa contendo nota explicativa e
biográfica sobre as respectivas individualidades.-----------------------------------------------------------------------
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----------4- Sinalização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Freguesias de Golegã e Azinhaga. ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu-se à substituição de diversos sinais nas freguesias de Golegã e
Azinhaga, tendo a Câmara tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------Foi depois proposta a colocação de diversos sinais
----------Gabinete de Apoio à Presidência. --------------------------------------------------------------------------------------5- Caritas Diocesana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisição de 120 fotoforos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em atenção a deliberação tomada no ano transacto, a Câmara deliberou, por unanimidade,
adquirir 120 fotoforos, no valor de 300 euros.-----------------------------------------------------------------------------------6- Associação dos Areeiros e de Conservação do Rio Tejo. -----------------------------------------------------Instalação da sede social. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu-se aos contactos que teve com o Director da Associação e aos termos
do projecto de acordo pretendido. Provisóriamante seria emprestada a sede dos Forcados da Golegã, que se
encontram sem actividade, enquanto decorrer a construção da sede oficial, em terreno a ceder pela
autarquia através da figura do direito de superfície. As obras de adaptação na sede provisória serão pr conta
da Associação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o empréstimo da Sede dos
Forcados para instalações provisórias da Associação e com a cedência do terreno municipal para
construção da sua Sede oficial. Os Serviços Jurídicos elaborarão informação sobre os termos da cedência,
que será analisada oportunamente.------------------------------------------------------------------------------------------------7- Utentes das Lojas do Mercado. ------------------------------------------------------------------------------------Crise no comércio local. Solicitam auxílio urgente. ---------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou informar os Senhores Utentes que partilha e
sente a angústia dos comerciantes, inserida na crise geral que o País atravessa e repercutindo-se, também,

no comércio local. Não obstante, as diminuições ou suspensões de renda pretendidas não têm
enquadramento legal nem regulamentar, pelo que a Câmara não o pode fazer. Não obstante, e porque a
promoção do espaço deve ser a alavanca para atrair público ao local, o Senhor Vereador António Pires
Cardoso encetará conversações com os arrendatários dos espaços, no sentido de dinamizar o período de
Natal que se avizinha e potenciar a capacidade de atração de pessoas para aquele espaço.-------------------------------8- Clube de Ténis da Golegã. ------------------------------------------------------------------------------------------Torneio de Encerramento da Associação de Ténis de Leiria. ---------------------------------------------------A Câmara deliberou, por maioria, com o voto favorável dos membros presentes, atribuir um
subsídio extraordinário no valor de 300 euros.----------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores Rui Medinas e Ana Isabel Caixinha ausentaram-se aquando da votação
por pertencerem aos corpos sociais do Clube, tendo voltado logo a a seguir.-----------------------------------------------9- Clube de Ténis da Golegã. ------------------------------------------------------------------------------------------Cedência do Centro de Estágio e alteração do Prize Money. ---------------------------------------------------A Câmara deliberou, por maioria, com o voto favorável dos membros presentes, autorizar a
cedência do Centro de Estágio, atribuíndo um subsídio de 50% do valor do prize money, ou seja 1250
euros. O Clube de Ténis deverá negociar a importância em falta com outras entidades.----------------------------------Os Senhores Vereadores Rui Medinas e Ana Isabel Caixinha ausentaram-se aquando da votação
por pertencerem aos corpos sociais do Clube, tendo voltado logo a a seguir.-----------------------------------------------10- Casa do Benfica em Golegã. ---------------------------------------------------------------------------------------Pedido de ajuda financeira para aquisição de camisolas. ------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 200 euros.----------------------------Divisão Municipal de Administração e Finanças. ------------------------------------------------------------------11- Loteamento do Casal Centeio. ------------------------------------------------------------------------------------Pedido de compra do lote 12. Hasta pública para alienação de quatro lotes. -------------------------------A propósito da intenção de compra de um lote do Casal Centeio, foram presentes informações do
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Chefe da Divisão de Administração e Finanças e Serviços Técnicos, no sentido de se proceder à alienação,
em hasta pública, dos quatro lotes vagos naquela localização, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade,
autorizar a alienação em hasta pública, no próximo dia 30 de Janeiro, pelas 11.00 horas, com o valor base
de licitação de 35 euros/m2 e valor mínimo dos lances de 1000 euros.-------------------------------------------------------Divisão Municipal de Intervenção Social. ---------------------------------------------------------------------------12- Auxílios Económicos 2005/2006. ---------------------------------------------------------------------------------Lista de concessão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as listas de concessão de auxílios económicos, bem
como os montantes a transferir para o Agrupamento, em conformidade com a informação apresentada pela
Responsável da Divisão de Intervenção Social.---------------------------------------------------------------------------------13- Parque Municipal de Campismo. --------------------------------------------------------------------------------Projecto de Regulamento Interno. -----------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o projecto de Regulamento Interno e
submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------14- Parque Municipal de Campismo. ---------------------------------------------------------------------------------Proposta de Encerramento. -------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, encerrar o Parque de Campismo no período de 16 de
Dezembro a 12 de Fevereiro, para que sejam efectuadas diversas acções de manutenção,

limpeza de

zonas jardinadas e cortes de árvores.----------------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. -------------------------------------------------------------15- Projectos de Arquitectura. ----------------------------------------------------------------------------------------António dos Santos Romão. A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------16- Projectos de Especialidade. ---------------------------------------------------------------------------------------Fernando da Silva Fonseca. A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------José Manuel Miguel Mota Antunes. A Câmara tomou conhecimento.---------------------------------

----------17- Plano Director Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------Alteração. Plano de pormenor da SIC. ------------------------------------------------------------------------------O Senhor Engenheiro Melancia Cachado historiou todo este processo, enquadrando deste modo a
proposta para efectuar algumas alterações ao Plano Director Municipal (PDM) da Golegã e à proposta do
Plano de Pormenor (PP) da S.I.C. (U7) – Sociedade Industrial de Concentrados que se encontra ao abrigo
do referido PDM, designadamente: -----------------------------------------------------------------------------------------------Alargamento do limite do referido PP, por forma a que nele seja integrado o prédio n.º 4 da Rua do
Espírito Santo inscrito na matriz predial sob o número 964, descrito na Conservatória do Registo Predial
sob o número 0039017 do livro B45, fls 36V, sendo certo que a necessidade da abrangência do referido
prédio no PP da S.I.C. surge do reconhecimento de um lapso aquando da elaboração do PDM, ao ter
«retalhado» a propriedade da S.I.C..----------------------------------------------------------------------------------------------Alteração das categorias de espaços no PDM, a saber:---------------------------------------------------------------Redução da mancha industrial da antiga fábrica e reconversão para Espaço Urbano, assim como a
restrição da tipologia de indústria (tipo 4), por sugestão do proprietário.---------------------------------------------------Colocação de uma Área Verde de Recreio e Lazer na área adjacente aos pavilhões industriais
(novos), a fim de optimizar a questão do ruído de vizinhança.----------------------------------------------------------------Alargamento da Área Urbanizável de Expansão a Sul desta nova mancha verde.--------------------------------Alteração de Área de Equipamento Proposto para Área Urbana a Integrar, uma vez que se verifica
que os terrenos actualmente disponibilizados para o efeito são suficientes.-------------------------------------------------Alteração numa das Áreas Verdes de Protecção e Enquadramento para Área Urbana a Integrar,
propondo para o local um espaço amplo (praça), com uma zona de hotelaria e um centro hípico com um
picadeiro descoberto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manter o marco da antiga fábrica S.I.C.– chaminé.-------------------------------------------------------------------Propõe-se um novo eixo estruturante da malha urbana que permitirá a ligação da Rua do Espírito
Santo à Rua 25 de Abril.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações propostas
e submetê-las a parecer à CCDR-LVT, bem como às restantes entidades competentes.--------------------------

----------Vereador Rui Augusto Sardinha--------------------------------------------------------------------------------------18- Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia.-------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha apresentou um documento em que propõe à Câmara Municipal
que delibere submeter à autorização da Assembleia Municipal a delegação nas Juntas de Freguesia do
Concelho de todas as competências previstas no nº2, do artigo 66º, da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
acompanhadas do previsto no nº 3 e 4 do mesmo artigo. No mesmo documento, considera que a Câmara
Municipal deverá convidar os Senhores Presidentes de Junta do Concelho a apresentarem as suas propostas
nesta matéria, se ainda o não tiverem feito.--------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que já conversaram com os Senhores Presidentes de Junta há duas
semanas, tendo o Senhor Vereador Rui Medinas explicitado os termos da reunião e dos pedidos que a
antecederam.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha referiu que desconhecia esses encontros, apenas tendo registado
uma notícia sobre a matéria na imprensa local.----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que, até à data, nenhum Presidente de Junta do Concelho manifestou
intenção em que a câmara Municipal procedesse à delegação de quaisquer competências, relembrando que
o executivo é diferente do anterior e o modelo de gestão prosseguido também.--------------------------------------------Submetida à votação a proposta do Senhor Vereador Rui Sardinha, para delegação nas Juntas de
Freguesia do Concelho de todas as competências previstas no nº2, do artigo 66º, da Lei nº 5-A/2002, de 11
de Janeiro, acompanhadas do previsto no nº 3 e 4 do mesmo artigo, a Câmara deliberou por maioria, com o
rejeitar a proposta, verificando-se o voto favorável do Senhor Vereador Rui Sardinha.-----------------------------------Quanto à proposta também apresentada para que a Câmara Municipal convide os Senhores

Presidentes de Junta do Concelho a apresentarem as suas propostas nesta matéria, se ainda o não tiverem
feito, o Senhor Presidente ditou para a acta que, “na sua qualidade de Presidente da Câmara da Golegã há
dois mandatos, sempre tive a postura de ouvir e colaborar com as Juntas de Freguesia. Como é óbvio, e tal
qual referi há pouco, já reuni com os Senhores Presidentes de Junta do Concelho, motivo porque considero
a pretensão do Senhor Vereador Rui Sardinha destituída de qualquer sentido.”--------------------------------------------Submetida a votação, a proposta do Senhor Vereador Rui Sardinha foi rejeitada por maioria, com o
seu voto a favor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19- 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 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 17.------------------------------------------------------------------------------------21 -Encerramento: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 13.00 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. -------------------------------------------

