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==============================ACTA N.º06/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO
DO ANO DE 2006: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos vinte e dois dias do mês de Março do ano DOIS MIL E SEIS, nesta vila de GOLEGÃ, no edifício
dos PAÇOS DO CONCELHO, SALA DAS SESSÕES, pelas 11,30 horas, reuniu ordináriamente a CÂMARA
MUNICIPAL, estando presentes 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. --------------------O Senhor Vice-Presidente informou que iria iniciar os trabalhos imediatamente, uma vez que o
Senhor Presidente da Câmara se encontrava em trânsito vindo da Azinhaga, onde o executivo havia estado
integrando diversas manifestações integradas no Dia Água e da Árvore, que hoje se comemora.-----------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha manifestou o seu repúdio para com o atraso verificado no início
dos trabalhos, considerando que deve existir maior cuidado no agendamento de iniciativas que coincidam
com as Reuniões de Câmara. Em seu entender, este e outros atrasos verificados, atestam o desrespeito que
entende verificar-se para com a sua pessoa, que não mais tolerará, informando que pretende a gravação
desta reunião de câmara e a sua transcrição integral em acta, tal como de todas as futuras reuniões, como
forma de obviar aquilo que considerou tratarem-se de atitudes provocatórias e insultuosas por parte do
Senhor Presidente da Câmara para consigo.--------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente informou que a gravação das sessões de câmara não se encontra prevista
no Regimento de funcionamento do orgão, pelo que tal pretensão terá que ser negada. Referiu ainda que,
aquando da discussão e aprovação do Regimento, não foi apresentada qualquer proposta nesse sentido, o
que estranha, uma vez que se tratava da altura ideal para o fazer.------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha também relembrou o Senhor Vereador Rui Sardinha

que era na discussão sobre o Regimento que deveria ter apresentado essa ou outras situações que
entendesse deverem contemplar-se, não o tendo feito. Preferiu antes afirmar e deixar vincado que jamais se
submeteria ao Regimento da Câmara Municipal. No entanto, ele encontra-se em vigor e a ele deve
obediência a Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente referiu ainda que este entendimento se afigura como perfeitamente
pacífico, parecendo-lhe claro que a gravação da sessão de Câmara configura uma situação irregular, uma
vez que se trata de uma situação não prevista no Regimento de Funcionamento da Câmara Municipal. ---------------Assim, o Senhor Vereador Rui Sardinha, querendo, deverá propor uma alteração ao Regimento de
Funcionamento em vigor, que será discutida e votada pelo executivo mediante a sua inclusão numa futura
ordem de trabalhos. Neste momento, referiu ainda o Senhor Vice-Presidente, não é admissivel a gravação
dos trabalhos, devendo o Senhor Vereador Rui Sardinha abster-se de insistir nessa matéria a fim de se
iniciar o período de antes da Ordem do Dia.-------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente, que já se encontrava presente, deu a palavra aos funcionários Municipais
presentes no público, António Camilo, José Bispo e António Carlos Medinas, que expressaram o
sentimento com que colaboraram no Boletim Municipal, esclarecendo que a liberdade de opinião de cada
um se manteve inviolável uma vez que não foi exercida qualquer pressão ou condicionalismo para a sua
participação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se, de seguida, à leitura, em voz alta e na presença simultânea de todos, da acta da
reunião do Executivo Camarário de 08 de Março de 2006, tendo sido aprovada por maioria, com o voto
contra do Senhor Vereador Rui Sardinha, que juntará aditamento. ----------------------------------------------------------Foi presente o balancete de Tesouraria do último dia útil, apresentando um total de
disponibilidades no valor de 199.715,03 euros (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E
QUINZE EUROS E TRÊS CÊNTIMOS), sendo 37.379,42 euros (TRINTA E SETES MIL, TREZENTOS
E SETENTA E NOVE EUROS E QUARENTA E DOIS CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ----
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----------Antes da ordem do dia, o Senhor Vice-Presidente referiu-se às comemorações do Dia da Árvore e
Dia da Água, assinalando a importância deste evento organizado pelo Câmara Municipal e em que
participaram cerca de quatrocentas crianças, contando também com o apoio das Juntas de Freguesia de
Golegã e Azinhaga. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Habitação Social, o Senhor Vice-Presidente informou que os processos se
encontram praticamente concluídos, encontrando-se já agendada para 28 de Março, relativamente à 2ª fase,
uma reunião de trabalho com o Instituto Nacional de Habitação para operacionalizar vários aspectos
relacionados com esta medida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito da gestão de resíduos sólidos urbanos, o Senhor Vice-Presidente transmitiu o agrado do
executivo com a iniciativa de recolha de cartão, constituindo-se como uma aposta ganha junto da
população e das instituições aderentes, cuja cooperação deve ser evidenciada. Referiu ter sido recolhida
aproximadamente uma tonelada de cartão, o que se afigura um número assinalável, com a consequente
diminuição na facturação mensal referente à deposição de resíduos.---------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente informou também que, na sequência do compromisso eleitoral assumido
pelo executivo com a população, foi já concluída a limpeza do Centro de Transferência pela empresa
Revalor, prosseguindo assim a iniciativa de adaptação daquele espaço para Ecocentro.----------------------------------Por último, o Senhor Vice-Presidente referiu-se ao Grupo de Acompanhamento da Gripe Aviária,
informando que decorreram já duas reuniões de trabalho, tendo-se produzido um folheto explicativo
distribuído pela população. Referiu ainda a circunstância de se tratar de um processo pioneiro no País, em
que se priveligia uma atitude pedagógica e de esclarecimento por parte dos intervenientes institucionais,
que tem produzido os resultados desejados. Neste âmbito, o Senhor Vice-Presidente acentou o papel de
coordenação exercido pela Autoridade de Saúde Veterinária Municipal, Dr. Jorge Caixinha, cujo
desempenho se tem revelado essencial para o sucesso desta iniciativa de acompanhamento da doença.---------------O Senhor Vereador Rui Sardinha reforçou, agora na presença do Senhor Presidente, a necessidade
de agendar as iniciativas do executivo para antes ou depois das datas de reunião de Câmara, no sentido de

dignificar o funcionamento deste órgão.------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que não escolheu a data de comemoração do Dia da Árvore e Dia da
Água, pelo que lhe custa entender a indignação manifestada pelo Senhor Vereador. Disse ainda que,
atendendo ao número de pessoas envolvidas nas comemorações, à organização das iniciativas nos diversos
estabelecimentos de ensino e à dinâmica própria destas manifestações, é natural um pequeno atraso,
parecendo-lhe inadmissivel que o Senhor Vereador se preocupe mais com a sua pessoa e com o transtorno
que isso lhe posssa causar que com os Munícipes, sobretudo as nossas crianças, que gostam de participar
nestas actividades festivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se, de seguida, à resolução dos assuntos constantes na ordem do dia. ---------------------------------Gabinete de Apoio à Presidência--------------------------------------------------------------------------------------1 – Maria Margarida da Guia. ----------------------------------------------------------------------------------------Doação de obras à Biblioteca Municipal. -------------------------------- -------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação das obras constantes na comunicação
apresentada, agradecendo a disponibilidade evidenciada pela Senhora Dª. Maria Margarida da Guia.------------------2- Comissão das Comemorações do 25 de Abril. ------------------------------------------------------------------Representante da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento que os representantes serão os Senhores Vice-Presidente e
Vereador António Pires Cardoso.--------------------------------------------------------------------------------------------------3-Corpo Nacional de Escutas. -----------------------------------------------------------------------------------------Aquisição de viatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Esclarecidas as questões suscitadas na sessão de 08 de Fevereiro, a Câmara deliberou, por
unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1500 euros.--------------------------------------------------------------------4- Queima das Fitas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Patrocínios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha propôs a atribuição de 50 euros a cada um dos três requerentes,
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uma vez que se tratam de munícipes do Concelho e se trata de um evento de enorme projecção.-----------------------O Senhor Vice-Presidente referiu que a prática é atribuir 25 euros, não se vislumbrando razões
para a alterar nestas situações concretas.-----------------------------------------------------------------------------------------Submetida a votação, a proposta do Senhor Vereador Rui Sardinha foi rejeitada com quatro votos
contra e o seu voto favorável, tendo o montante de 25 euros sido aprovado por maioria, com o voto
desfavorável do Senhor Vereador Rui Sardinha.--------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Administração e Finanças. -----------------------------------------------------------------5- João José Marques Murta. -----------------------------------------------------------------------------------------Horário de funcionamento de estabelecimento. -------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o horário de funcionamento entre as 08.00 e as
02.00 horas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6- Gualter Marques da Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------Rectificação de artigo cadastral. --------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação do Chefe da Divisão Municipal de Administração e Finanças, tendo a
Câmara deliberado, por unanimidade, considerar rectificado o artigo matricial para 32 Z, conferindo ao
Senhor Presidente os poderes necessários para outorgar a escritura correspondente.--------------------------------------7- 1ª Alteração ao Orçamento e GOP. -------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento, tendo o Senhor Vereador Rui Sardinha colocado diversas
questões sobres os movimentos contabilísticos efectuados, que foram devidamente esclarecidos. ----------------------Relativamente às dúvidas relacionadas com determinadas códigos de classificação económica, o
Senhor Chefe da Divisão de Administração e Finanças esclarecerá posteriormente o Senhor Vereador Rui
Sardinha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. -----------------------------------------------------------8- Projectos de Arquitectura. ---------------------------------------------------------------------------------

----------Maria Adelina da Conceição Cebola. --------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------9- Projectos de Especialidades. ----------------------------------------------------------------------------------------António Carlos Barbosa Serra. ---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------Ana Maria Redol da Silva Tó Batista. -------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------Vereador António Pires Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------10- Programas de Apoio a Iniciativas das Associações e Colectividades. ------------------------------------Núcleo Sportinguista do Concelho da Golegã. --------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Pires Cardoso abordou diversos aspectos da actividade do Núcleo,
propondo a manutenção do subsídio mensal no valor de 50 euros, a atribuição de um subsídio
extraordinário no montante de 500 euros, a cedência de 12 mesas e respectivas cadeiras, bem como a
cedência de duas viaturas – caixa aberta e Vito – aquando da realização do V Passeio de Cicloturismo da
Golegã. A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada.---------------------------------11- Programa de Apoio a Iniciativas das Associações e Colectividades. --------------------------------------Associação Cultural Cantar Nosso. ----------------------------------------------------------------------------------Relativamente a esta associação, o Senhor Vereador António Pires Cardoso propôs a manutenção
do subsídio mensal de 300 euros, a atribuição de um subsídio extraordinário no valor de 250 euros para
realização do concerto de aniversário em 25 de Março, a cedência do autocarro na mesma data e cinco
mesas. No âmbito do Plano de Formação Coral apresentado, o Senhor Vereador Pires Cardoso propôs a
atribuição de 550 euros referentes ao terceiro trimestre. A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar
com aa propostas apresentadas.----------------------------------------------------------------------------------------------------12- Programa de Apoio a Iniciativas das Associações e Colectividades. --------------------------------------Futebol Clube Goleganense. ----------------------------------------------------------------------------------
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----------Face aos argumentos apresentados pela Direcção do Futebol Clube Goleganense, designadamente
as dificuldades financeiras que atravessam em resultado da duplicação do número de equipas em
competição, a Câmara deliberou, por unanimidade, antecipar para Março o início do subsídio mensal de
750 euros, que entraria apenas em vigor no mês de Maio seguinte.----------------------------------------------------------Vereadora Ana Isabel Caixinha. --------------------------------------------------------------------------------------13 – Regulamento dos Transportes Escolares do Concelho da Golegã. --------------------------------------Discussão e votação de Proposta. -------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha colocou diversas questões sobre aspectos do projecto de
Regulamento, tendo sido devidamente esclarecido.-----------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de regulamento e submetê-lo a inquérito
público, devendo registar-se as seguintes alterações no documento: no artigo 3º, nº1, colocação de
“residam nas freguesias de Golegã, Azinhaga e Pombalinho e:” a seguir a “desde que”; no artigo 3º, nº1,
al.b), substituir “foram” por “tenham sido”; no artigo 11º, nº1, colocação de “alunos” entre “aos” e “do”.------------16 -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. -------------------------------------------

