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==============================ACTA N.º01/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DO ANO
DE 2006: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos onze dias do mês de Janeiro do ano DOIS MIL E SEIS, nesta vila de GOLEGÃ, no edifício dos
PAÇOS DO CONCELHO, SALA DAS SESSÕES,

pelas 11,00 horas, reuniu ordináriamente 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 28 de Dezemro 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. ----------------------------------------------------------------------------------Antes da ordem do dia, o Senhor Vereador Rui Sardinha solicitou diversos esclarecimentos acerca
da Estrada Nacional 365, a propósito da troca de correspondência entre o Senhor José Manuel do Rosário e
a Direcção de Estradas, que foram prestados pelo Senhor Presidente.-------------------------------------------------------Gabinete de Apoio à Presidência--------------------------------------------------------------------------------------1-Centro Social Paroquial de Golegã -----------------------------------------------------------------------

----------Pedido de apoio para elaboração do projecto técnico de execução da Creche. -----------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, disponibilizar os serviços para apoiar a elaboração do
projecto técnico de execução da Creche do Centro Social Paroquial.--------------------------------------------------------2-José Frederico Silva Iria. --------------------------------------------------------------------------------------------Conduta de água. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Analisado o pedido de comparticipação solicitado por alguns proprietários confinantes com o
carreiro do cemitério Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, que os Serviços Técnicos da
Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente deveriam apresentar um orçamento para que se possam aferir os
valores em causa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Administração e Finanças.------------------------------------------------------------------3- Alienação da viatura Intermunicipal de Lavagem de Contentores. ----------------------------------------Encontro de Contas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, prescindir do montante de 39,92 euros, a haver em
resultado da alienação da viatura inter-municipal de lavagem de contentores, deduzidos os encargos que até
ao momento foram suportados pelo Município de Torres Novas relativos à manutenção da viatura, a favor
deste Municípo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Fundo Social de Servidores da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------Pedido de concessão de subsídio. -------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio para o ano de 2006, no montante de
8.500 euros, em conformidade com a prática dos últimos anos.---------------------------------------------------------------5- Justificação notarial para prédio omisso em Azinhaga. ------------------------------------------------------Proposta de deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação do Chefe da Divisão Municipal de Administração e Finanças, referente ao
prédio inscrito na matriz sob o artigo P1358, face à qual a Câmara, por unanimidade, deliberou: adquirir
por usucapião o prédio urbano acima descrito, lavrando-se no Notário Privativo a escritura de Justificação
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Notarial tendo em vista o posterior registo do direito de propriedade na Conservatória do Registo Predial
da Golegã; Que, em cumprimento do disposto no artigo 96, n.º 1 do Código do Notariado, outorguem na
referida escritura como declarantes os senhores, Acácio Galrinho Nunes, Carlos Melancia de Sousa
Cachado e António Francisco Costa Duarte; Atribuir poderes ao Sr. Presidente da Câmara, para a outorga
da referida escritura; Para efeitos de registo atribuir ao prédio o valor de 5.000,00 € (cinco mil euros).----------------6- Maria Madalena Duarte. --------------------------------------------------------------------------------------------Solicita o pagamento de água em prestações. ----------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do recibo de água em duas
prestações, no montante de 51, 87, acrescido dos juros à taxa legal.---------------------------------------------------------7- Clube de ténis da Golegã. -------------------------------------------------------------------------------------------Pedido de apoio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 300 euros, bem como
a cedência de três quartos no Centro de Estágio, dias 27 e 28 de Janeiro, e a disponibilização do Campo de
Ténis de Azinhaga para o dia 28 do mesmo mês.-------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores Rui Medinas e Ana Isabel Caixinha ausentaram-se da sala aquando da
votação, por pertencerem aos corpos sociais do clube, tendo regressado logo a seguir.-----------------------------------Nesta altura, o Senhor Presidente informou que teria de se ausentar para um encontro de trabalho
com o Presidente da Câmara de Torres Novas e Entroncamento, deixando a condução dos trabalhos ao
Senhor Vice-Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Intervenção Social. ----------------------------------------------------------------------------8- Proposta de Regulamento Municipal de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos em
Matéria Habitacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente teceu algumas considerações sobre os termos e objectivos deste projecto
de regulamento, tendo o Senhor Vereador Rui Sardinha, a propósito, manifestado o seu agrado e
concordância com a proposta.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, aprovar a proposta de regulamento
apresentada, devendo a proposta ser submetida a inquérito público, nos termos da lei. ---------------------------------9- Proposta de Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo aos Alunos do Ensino
Superior. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente abordou os aspectos essenciais deste projecto de regulamento, que
mereceu a concordância genérica. O Senhor Vereador Rui Sardinha propôs três alterações ao texto do
projecto, considerando que deveriam substituir-se as expressões “recursos humanos” por “munícipes” no
terceiro parágrafo do preâmbulo, “atribuir” por “contemplar a atribuição de”, no mesmo parágrafo e
acrescentar “por defeito” a “ajustado” no nº4 do artigo 3º. --------------------------------------------------------------------Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, aprovar o projecto
de regulamento com as alterações propostas, devendo ser submetido a inquérito público, nos termos da lei.---------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. ----------------------------------------------------------10- Rua Gil Vicente, nº11. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Orçamento de reparação por danos. --------------------------------------------------------------------------------Uma vez que os danos são de responsabilidade do Município, a

Câmara deliberou, por

unanimidade, concordar com o orçamento apresentado, devendo a factura ser emitida em nome do
Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11- Projectos de arquitectura e das especialidades. ---------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------12- Projectos de arquitectura. -------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------13- Projectos de especialidades. -----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------
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---------Vereadora Ana Isabel Caixinha. ---------------------------------------------------------------------------------------14- Regimento da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------Proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente proposta de regimento apresentada pela Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha, que
mereceu a seguinte declaração de voto do Senhor Vereador Rui Sardinha: “Primeiro: Não entendo a
conveniência do Regulamento proposto, uma vez que ao longo dos últimos 8 anos tal nunca se verificou
ser necessário. A não ser que a Lei Geral não tenha sido cumprida. Segundo: O Vereador da Oposição, de
acordo com o seu estatuto, não se subordina ao Presidente da Câmara e, como tal, sempre que entender
justificado invocará os seus direitos para a lei geral sobre a matéria em causa, sempre aliás acima da
imposição da presente proposta. Terceiro: Em conclusão, considero ter sido muito mais produtivo e isento,
ter-se procedido à distribuição de cópias sobre o Regulamento Geral em vigor para o funcionamento das
Câmaras Municipais.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha referiu que o Senhor Vereador Rui Sardinha se
encontrava equivocado, uma vez que tal regulamento geral não existe. Diferentemente, a Lei das
Competências dos órgãos municipais contém diversas formulações dispersas sobre a matéria que, por isso
mesmo, se pretende agora compilar num único texto, sem qualquer intenção de restringir o papel de
vereador da oposição, muito pelo contrário.-------------------------------------------------------------------------------------O Regimento foi aprovado por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Rui Sardinha.--------------15- Minuta de contrato de prestação de serviços postais. ---------------------------------------------------------A minuta do contrato foi aprovada por unanimidade dos membros presentes, tendo sido conferidos
poderes ao Senhor Presidente para outorgar o referido contrato.-------------------------------------------------------------16- Fora da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------Sinalização. Largo da Imaculada Conceição------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, a colocação de adicionais “estacionamento proibido a veículos
pesados, mercadorias, atrelados e caravanas” nos sinais de estacionamento proibido existentes no largo.----

----------17- 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 produzirem efeitos imediatos, as deliberações constantes nos
pontos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 e 15.-------------------------------------------------------------------------------------------------18 -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. -------------------------------------------

