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==============================ACTA N.º04/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO
ANO DE 2006: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 08 de Fevereiro de
2006, tendo sido aprovada unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete de Tesouraria do último dia útil, apresentando um total de
disponibilidades no valor de 208.416,54 euros (DUZENTOS E OITO MIL, QUATROCENTOS E
DEZASSEIS EUROS E CINQUENTA E QUATRO CÊNTIMOS), sendo 38.717,65 euros (TRINTA E
OITO MIL, SETECENTOS E DEZASSETE EUROS E SESSENTA E CINCO CÊNTIMOS), de
operações não orçamentais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes da ordem do dia, o Senhor Presidente deu a conhecer a circunstância de a Comissão de
Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo ter considerado a Golegã um Caso de Estudo no âmbito
da Gestão Estratégica do Ordenamento do Território, distribuindo um documento da própria CCDRL-VT
sobre a situação, tendo a Câmara tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------

----------Foi também apresentado à Câmara, pelo Senhor Presidente, o projecto para a Rotunda da água,
tendo o Senhor Vereador Rui Sardinha considerado-o muito interessante e funcional. A Câmara tomou
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se, de seguida, à resolução dos assuntos constantes na ordem do dia. ---------------------------------Gabinete de Apoio à Presidência--------------------------------------------------------------------------------------1-Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. -------------------------------------------------------------------Nomeação do representante do Município.--------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente manifestou o entendimento de que o representante do Município, dadas as
competências e atribuições da Comissão, deveria ser um Jurista, pelo que propõe a nomeação da Senhora
Vereadora Ana Isabel Caixinha. A Câmara deliberou então, por unanimidade, nomear sua representante na
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, a Senhora Veradora Ana Isabel Caixinha.--------------------2- Junta de Freguesia de Azinhaga. ----------------------------------------------------------------------------------Pedido para nomeação de Técnico para fiscalização das obras de ampliação do Cemitério de
Azinhaga. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, que o Senhor Eng.º. Acácio Galrinho Nunes, Técnico
Superior da Câmara Municipal, desempenharia as funções de Fiscal das obras de ampliação do Cemitério
de Azinhaga. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Administração e Finanças. -----------------------------------------------------------------3-Maria Sofia Mendes Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------Solicita pagamento de água em prestações. ------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quantia em dívida por cinco
prestações, a que acrescerão os respectivos juros de mora.--------------------------------------------------------------------4. Santa Casa da Misericórdia da Golegã.---------------------------------------------------------------------------Solicitam isenção de taxa. ------------------------------------------------------------------------------------
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----------Não existindo enquadramento legal para a isenção do pagamento de taxas solicitado, a Câmara
deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão da Santa Casa da Misericórdia da Golegã.---------------------------Divisão Municipal de Intervenção Social. ---------------------------------------------------------------------------5- Maria Zélia Reis Lopes. ---------------------------------------------------------------------------------------------Caracterização Sócio-Económico -------------------------------------------------------------------------------------Tendo em atenção a informação das Técnicas Superiores da Divisão de Intervenção Social,
relativamente à caracterização sócio-económica do agregado familiar da requerente, a Câmara deliberou,
por unanimidade, indeferir o pedido de materiais para construção de anexo que havia sido presente na
sessão ordinária de 12 de Julho último.-------------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. -----------------------------------------------------------Projectos de Especialidades. -------------------------------------------------------------------------------------------6- Petrogolegã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Processo 03/06. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------7- Maria Emília Sousa Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------Processo 72/05. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------Projectos de Arquitectura. ---------------------------------------------------------------------------------------------8- António Carlos Barbosa Serra. ------------------------------------------------------------------------------------Processo 04/06. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------9- Ana Maria Redol da Silva Tó Batista. ----------------------------------------------------------------------------Processo 09/06. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------

---------Obras Particulares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------10- Martins e Godinho, Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------Alteração de Loteamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento Almeidas Construções,
Lda., na Rua Frederico Bonacho dos Anjos, de acordo com a informação dos Técnicos da Divisão de
Obras, Urbanismo e Ambiente.----------------------------------------------------------------------------------------------------Vereador António Pires Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------Programas de Apoio a Iniciativas das Associações e Colectividades. -----------------------------------------11- Moto Clube “Os Cavaleiros da Lezíria”. -----------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Pires Cardoso informou a Câmara sobre a concentração que o Moto
Clube pretende levar a efeito em Setembro, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, atribuir um
subsídio no valor de 750 euros, bem como fornecer apoio logístico em moldes idênticos ao ano transacto.-----------A este propósito, o Senhor Vereador Rui Sardinha solicitou que os documentos referentes aos
pedidos das colectividades, bem como os respeitantes aos seus planos de actividades, lhe sejam facultados
a fim de melhor apreciar as propostas apresentadas em sessão de Câmara.-------------------------------------------------12- Futebol Clube Goleganense. --------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Pires Cardoso apresentou o projecto de actividades do Clube para
2006, abordando diversos aspectos relacionados com o financiamento municipal que vem sendo atribuido a
esta colectividade, quer em subsídios directos quer em apoio logistíco através de funcionários e meios
camarários. Considerando que não só é possivel, como desejável, proceder a uma efectiva redução dos
custos envolvidos, propôs uma alteração a partir de Maio de 2006, mediante a celebração de Protocolo
específico com a Câmara Municipal, do montante do subsídio mensal para 750 euros, suprimindo-se a
cedência de transporte e motorista durante a semana para transporte dos atletas.------------------------------------------O Senhor Engenheiro Rui Sardinha colocou algumas questões pontuais relacionadas com a
proposta apresentada, que foram esclarecidas pelo Senhor Vereador do Pelouro, informando que
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concordava com as alterações propostas.-----------------------------------------------------------------------------------------Posto isto, a Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de alteração
apresentada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13- Clube Desportivo Campismo e Caravanismo Arco-Íris (Secção de Cultura – Cantar
D’Outrora). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Pires Cardoso efectuou uma caracterização do projecto apresentado
pela colectividade, informando que pretendem um montante de 1643 euros para sua realização.------------------------Discutidos aspectos de pormenor relativos ao projecto apresentado, a Câmara deliberou, por
unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 700 euros, 50 garrafas de água, assim como 3 dormidas
no Centro de Estágio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14- Rancho Folclórico da Golegã. ------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador António Pires Cardoso referiu-se às cinco actividades assinaladas pelo
Rancho Folclórico, afirmando o seu entendimento sobre as solicitações constantes no relatório de
actividades. Designadamente, entendeu que a disponibilização de refeições para 120 pessoas importaria
uma redução de custos caso fosse atribuído um subsídio directo para o efeito.---------------------------------------------Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, a cedência do Equuspolis, Cine-Teatro e a
disponibilização de luz e som, em conformidade com a calendarização constante no relatório de
actividades. Bem assim, deliberou também, por unanimidade, a atribuição de um subsídio de 500 euros
para suporte dos encargos com a refeição supra referida. ---------------------------------------------------------------------15- Rancho Etnográfico “Os Camponeses da Golegã”. ---------------------------------------------------------- O Senhor Vereador António Pires Cardoso propôs a manutenção do subsídio mensal no valor de
200 euros, assim como a cedência de mesas e transporte para a actividade mencionada pela colectividade.
Referiu ainda que solicitou à Direcção do Rancho a apresentação de um relatório mais detalhado, de forma
a permitir uma análise mais rigorosa de custos. ------------------------------------------------------------------------

---------Vereadora Ana Isabel Caixinha. --------------------------------------------------------------------------------------16- Regulamento sobre as Condições Gerais de Utilização do Transfer do Concelho da
Golegã. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Discussão e votação de proposta. --------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora apresentou o projecto de regulamento, designadamente no que diz respeito ao
âmbito e objectivos pretendidos com o documento.----------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha manifestou a sua concordância genérica com o documento
apresentado considerando, porém, que o primeiro parágrafo da introdução contém uma referência política
com a qual se encontra em desacordo e que considera desajustada no âmbito de um regulamento que se
pretende eminentemente técnico. Atendendo a essa circunstância referiu que votaria contra o projecto de
regulamento caso essa expressão não fosse retirada do documento.----------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que o parágrafo mencionado não contém mais que a pura verdade,
uma vez que a Golegã tem sido objecto, de facto, de “uma crescente afirmação enquanto Município que
alia a inovação ao desenvolvimento ordenado e de qualidade”. Como tal, o texto manter-se-á sem qualquer
alteração. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Submetido a votação, o projecto de regulamento foi aprovado por maioria, com o voto contra do
Senhor Vereador Rui Sardinha, pelo motivo aduzido, e o voto favorável do Senhor Presidente e restantes
Vereadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17- Acordo de Cooperação Institucional com o Programa para a Prevenção e Eliminação da
Exploração do Trabalho Infantil. --------------------------------------------------------------------------------------------Discussão e votação de Minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha apresentou os termos do Acordo, tendo o Senhor VicePresidente explicitado os seus objectivos essenciais, assinalando o seu carácter eminentemente técnico. -------------O Senhor Vereador Rui Sardinha colocou algumas questões técnicas à Senhora Vereadora,
abordando diversos assuntos relacionados com o modelo deste Programa, evidenciando as suas reservas
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quanto à possibilidade de constituição de turmas até 25 alunos e alertando para a possibilidade de os
Conselhos Directivos dos Estabelecimentos de Ensino canalizarem os alunos mais problemáticos através
deste mecanismo regulamentar.----------------------------------------------------------------------------------------------------Submetida a votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do acordo,
conferindo ao Senhor Presidente os poderes necessários para a sua outorga.-----------------------------------------------18- Fora da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou, por UNANIMIDADE, analisar mais o
seguinte assunto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gripe Aviária. Comissão de Acompanhamento--------------------------------------------------------------------Foi distribuída uma informação escrita do Senhor Vice-Presidente, que detém o pelouro da
Sanidade Animal e Higiene Pública Veterinária, tendo o Senhor Presidente da Câmara acentuado que esta
é uma matéria de enorme importância para todos e relativamente à qual a Câmara Municipal tem, desde a
primeira hora, prestado toda a atenção. Considerou ainda que a Câmara deve procurar promover uma acção
integrada, participada e multidisciplinar, pelo que a proposta do Senhor Vice-Presidente faz todo o sentido
e deve ser acolhida pela Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente explanou as razões que presidiram à proposta de constituição deste
Grupo de Acompanhamento da Gripe Aviária, historiando a intervenção de primeira hora da Câmara
Municipal e as medidas progressivamente tomadas em função das orientações emanadas das diversas
autoridades nacionais e internacionais. Referiu, a propósito, que a proposta surge neste momento uma vez
que os últimos dados oficiais são recentíssimos, com dois dias, havendo necessidade de conjugar esta
deliberação com a realização da Assembleia Municipal, de onde sairão indicados pelas forças partidárias
presentes elementos integrantes do Grupo de Acompanhamento. ------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha concordou com a pertinência no tratamento adequado e
operacional destas questões, afirmando também a sua concordância com a constituição do Grupo de
Acompanhamento nos moldes indicados. -------------------------------------------------------------------------------

----------Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, constituir um Grupo de Acompanhamento
da Gripe Aviária, formado pelas entidades e personalidades referenciadas na informação do Senhor VicePresidente, que aqui se dá por integralmente reproduzida e que constitui documento a arquivar no conjunto
de documentos referentes à presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------------19- 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, 2, 10 e 17.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 -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. -------------------------------------------

