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==============================ACTA N.º25/05==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO
ANO DE 2005: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos Catorze dias do mês de Dezembro 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, 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 30 de Novembro de
2005, tendo sido aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete de Tesouraria do último dia útil, apresentando um total de
disponibilidades no valor de 103.633,30 euros (CENTO E TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS
EUROS E TRINTA CÊNTIMOS), sendo 65.667,94 euros (SESSENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E
SESSENTA E SETE EUROS E NOVENTA E QUATRO CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ------------Procedeu-se, de seguida, à resolução dos assuntos constantes da ordem de trabalhos respectiva: ------------Gabinete de Apoio à Presidência. --------------------------------------------------------------------------------------1-Região de Turismo do Ribatejo. ------------------------------------------------------------------------------------Representante do Município ----------------------------------------------------------------------------------

----------A Câmara deliberou, por unanimidade, que o Senhor Presidente da Câmara seria o representante
do Município na Região de Turismo do Ribatejo.-------------------------------------------------------------------------------2. Instituto de Conservação da Natureza. ---------------------------------------------------------------------------Indicação de Vogal para integrar a Comissão Directiva da Reserva Natural do Paul de
Boquilobo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, que o Senhor Vereador Rui Medinas seria o vogal na
Reserva Natural do Paul de Boquilobo, em representação da Câmara Municipal.------------------------------------------Divisão Municipal de Administração e Finanças. ------------------------------------------------------------------3-Aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2006. ----------------------------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha informou que não se encontrava em condições de votar este
ponto da ordem de trabalhos, uma vez que a documentação não lhe foi remetida com a antecedência legal
de dois dias úteis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente perguntou ao Senhor Vereador Rui Sardinha se dia 16 já estaria em condições
de se pronunciar, disponibilizando-se para realização de uma sessão extraordinária nessa data.------------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha referiu que nessa data estaria em condições de votar, tendo sido
deliberado, por unanimidade, discutir e votar este ponto da ordem de trabalhos em sessão extraordinária a
realizar no próximo dia 16 de Dezembro, pelas 9.30 horas, considerando-se, desde já, a convocatória
efectuada com aquele ponto único da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. -------------------------------------------------------------4- Projectos de Especialidades. ----------------------------------------------------------------------------------------Processo 1-49/05. A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------Processo 2-2/05. A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------5- Projectos de Arquitectura e Especialidades. --------------------------------------------------------------------Processo 1-69. A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------Vereador Rui Augusto Sardinha----------------------------------------------------------------------------
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----------6- Modelo de funcionamento de Colectividades. ------------------------------------------------------------------Foi presente documento do Senhor Vereador Rui Sardinha, relativo ao modelo de financiamento
das colectividades, em que propõe a criação de um Fundo Especial para compensação dos melhores níveis
de desempenho, a atribuir anualmente por um júri às cinco Colectividades mais bem classificadas, bem
como a atribuição anual de Diplomas de Mérito e Menções Honrosas às colectividades, em domínios como
Inovação, Gestão Financeira, Volume de Associados Efectivos, Projectos e Resultados e Grau de
Satisfação dos Associados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso começou por referir, a propósito do novo modelo de
financiamento que se irá instituir, a grande dificuldade em conseguir que as colectividades do Concelho
cumpram os requisitos mínimos que se pretende sejam consagrados, designadamente a existência de
Relatório de Contas, Estatutos e Planos de Actividades. Como tal, a sua preocupação no momento é a
sensibilização das colectividades e associações para que se preparem para o modelo de financiamento,
refeindo que as acções de enaltecimento propostas até se encontam previstas no programa eleitoral do
Partido Socialista e nas GOP para 2006, pelo que serão uma preocupação do executivo na devida altura.-------------O Senhor Vereador Rui Medinas referiu que terá de se pronunciar negativamente quanto à
proposta apresentada, não porque não concorde com o seu teor, até porque, no essencial, constitui um
compromisso eleitoral do actual executivo, previsto no programa eleitoral e contemplado nas Grandes
Opções do Plano, mas porque se lhe afigura como extemporânea. Referiu ainda que o executivo exercerá
fielmente a maioria eleitoral com que se encontra mandatado, assegurando que na altura própria serão
desenvolvidas as iniciativas propostas e previstas pelo executivo nesta matéria, de que é exemplo a Gala
Golegã XXI.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------O Senhor Vereador Rui Sardinha relembrou que no programa eleitoral por si apresentado também
constava esta iniciativa, considerando, assim, que a sua apresentação nesta momento faz todo o sentido e
não deve ser considerada extemporânea.-----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Medinas disse que o programa eleitoral sufragado pela população para ser

executado foi o apresentado pelo actual executivo, pelo que é esse, sem quaisquer dúvidas, que vai ser
prosseguido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Submetida a proposta a votação, foi a mesma rejeitada com quatro votos contra e com o voto
favorável do Senhor Vereador Rui Sardinha.------------------------------------------------------------------------------------7- Fora da Ordem de Trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------Fora da Ordem de Trabalhos, foi deliberado por unanimidade, apreciar os seguintes pontos:------------------7.1- Locais para fixação de propaganda eleitoral.-----------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar os locais referidos em proposta de Edital para
afixação de propaganda eleitoral.--------------------------------------------------------------------------------------------------7.2-Colocação de Sinal de Trânsito.-----------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, a colocação de um sinal de estacionamento proibido na
Rua Margarida Relvas, entre a intersecção com a Rua Latino Coelho e a intersecção com a Rua José
Manuel Souto Barreiro, sentido Norte-Sul.---------------------------------------------------------------------------------------8- 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, 2, 3, 7.1 e 7.2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 -Encerramento: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 17.50 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. -------------------------------------------

