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==============================ACTA N.º26/05==================================
----------REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO
DO ANO DE 2005: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos Dezasseis 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 11,00 horas, reuniu extraordinariamente 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete de Tesouraria do último dia útil, apresentando um total de
disponibilidades no valor de 304.579,76 euros (TREZENTOS E QUATRO MIL QUINHENTOS E
SETENTA E NOVE EUROS E SETENTA E SEIS CÊNTIMOS), sendo 37.976,36 euros (TRINTA E
SETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS EUROS E TRINTA E SIESCÊNTIMOS), de operações
não orçamentais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se, de seguida, à resolução dos assuntos constantes da ordem de trabalhos respectiva: ------------Divisão Municipal de Administração e Finanças. ------------------------------------------------------------------1-Aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 2006------------------------------------------------O Senhor Verador Rui Sardinha considerou que a circunstância de não ter sido convidado para
participar nos trabalhos de preparação do orçamento e GOP condicionavam a sua apreciação sobre esses
documentos, uma vez que quaisquer contribuições que entendesse apresentar se esbateriam num processo

que já lhe havia sido comunicado como encerrado. Não obstante, entendeu apresentar um documento em
que solicita diversos esclarecimentos sobre diferenças comparativas entre o Orçamento de 2005 e a
proposta para 2006, ao mesmo tempo que solicita eclarecimentos sobre o impacto da dívida para mandatos
vindouros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Riu Medinas considerou que o Verador Rui Sardinha entra em contradição
com a postura demonstrada na sessão de Câmara em que foram atribuídos os Pelouros, uma vez que aí
referiu que nunca ceitaria pelouros ou atribuições, uma vez que entendia que o papel da oposição era esse
mesmo – ser oposição. Assim sendo, não entende porque acha o Senhor Vereador Rui Sardinha que
deveria ter sido chamado aos trabalhos, o que aliás nunca foi prática dos executivos camarários em
situação de maioria. Quanto aos documentos em análise, considerou que expressam de forma
particularmente significativa as apostas do executivo e a preocupação em implementar medidas e projectos
com impacto positivo no futuro, designadamente na cultura, desporto, ambiente e lazer, ao mesmo tempo
que se prosseguirão algumas apostas que foram apanágio do anterior executivo. Referiu ainda tratar-se de
um orçamento sério, assente em critérios de execução rigorosos e numa análise factual bastante realista.-------------O Senhor Vereador Rui Sardinha referiu que não existe qualquer contradição no seu discurso,
acentuando que este é o documento de gestão mais importante da Câmara Municipal, pelo que fica a
memória da falta de boa vontade por parte do executivo, para com alguém que não foi candidato a
Vereador mas a Presidente deCâmara.--------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Medinas referiu que esta maioria se constitui como fiel depositária da
vontade dos munícipes e será esse mandato que exercerá.---------------------------------------------------------------------Submetidos à votação as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2006, os mesmo foram
aprovados por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Rui Sardinha.---------------------------------------------2- 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 a acta em minuta, a fim de produzir efeitos imediatos a deliberação aí constante.---------
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---------3 -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. -------------------------------------------

