Fls 01/ 07/06

==============================ACTA N.º07/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DO ANO DE
2006: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===============================================================
----------Aos cinco dias do mês de Abril 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 OS SENHORES VEREADORES 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 Vereador Pires Cardoso comunicou a ausência dos Senhores Presidente e VicePresidente, respectivamente em deslocação de serviço a Jerez de La Frontera, no âmbito do Projecto
Pegasus, e Barcelona, no âmbito do Concurso Público para Construção de uma Central de Valorização
Orgânica promovido pela Resitejo, e declarou aberta a reunião, tendo-se procedido à leitura, em voz alta e
na presença simultânea dos presentes, da acta da reunião do Executivo Camarário de 22 de Março de 2006,
tendo a mesma sido aprovada por maioria, com os votos favoráveis dos Senhores Vereadores Pires
Cardoso e Ana Isabel Caixinha e com o voto contra do Senhor Vereador Rui Sardinha. ---------------------------------Foi presente o balancete de Tesouraria do último dia útil, apresentando um total de
disponibilidades no valor de 79.225,62 euros (SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E
CINCO EUROS E SESSENTA E DOIS CÊNTIMOS), sendo 59.356,62 euros (CINQUENTA E NOVE
MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS EUROS E SESSENTA E DOIS CÊNTIMOS), de operações
não orçamentais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia, o Senhor Vereador Pires Cardoso prestou informações sobre diversas
actividades e iniciativas prosseguidas pelo executivo camarário, designadamente no que respeita à
realização de passeios vocacionados para a 3ª Idade e Semana do Livro, que decorrerá entre 18 e 25 de

Abril, tendo ainda assinalado que a inauguração da Biblioteca Municipal contará com a presença da
Senhora Ministra da Cultura e realizar-se-á no dia 22 de Abril.---------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha efectuou uma exposição relacionada com o Concurso Público
para Construção do Centro de Estágio, solicitando a sua entrega posterior, por escrito, no sentido de ficar
incluida em acta. A pretensão foi autorizada pelo que, já recepcionada, dela passará a fazer parte
integrante.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se, de seguida, à resolução dos assuntos constantes na ordem do dia. ---------------------------------Gabinete de Apoio à Presidência--------------------------------------------------------------------------------------1 – Rua Casal Branco. --------------------------------------------------------------------------------------------------Alteração de trânsito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Com o objectivo de melhor fluir e direccionar o trânsito com destino a Chamusca, S.Caetano,
Entroncamento e Torres Novas, diminuíndo a passagem no cruzamento da Casa da Hidráulica, propõe-se
o sentido único na Rua Casal Branco, entre a Rua D.João IV e a intersecção com a Rua António dos
Santos, com as consequentes alterações legais nas ruas perpendiculares.----------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, concordar com a proposta
apresentada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Divisão de Intervenção Social. ----------------------------------------------------------------------------------------2 – Projecto de Regulamento de Funcionamento dos Serviços de Apoio à Família nos
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede do Município da Golegã. --------------------------------------Discussão e votação da proposta. -------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha efectuou uma breve apresentação do documento, tendo
a Câmara deliberado, por unanimidade dos membros presentes, aprovar o projecto de regulamento com
alteração do nº5 do artigo 7º, que passará a ter a seguinte redação: “Os atrasos superiores a 15 minutos na
recolha das crianças, para além do limite do horário definido, implicam o pagamento de 2.50 €.”---------
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----------3- Protocolo de Cooperação entre o Instituto da Segurança Social e o Município da Golegã. -----------Projecto Recriar o Futuro. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso abordou o enquadramento deste protocolo, evidenciando tratarse de uma das várias iniciativas que, a par da Universidade Sénior, da acção Por Terras de Portugal, do
Banco do Tempo e das 6ªS Feiras da Terceira Idade, concretizarão a política deste executivo para com os
idosos. A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, aprovar o Protocolo e, bem assim,
conferir os necessários poderes ao Senhor Presdeinte para a sua outorga.--------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. ---------------------------------------------------------- 4 – Projectos de Arquitectura. -----------------------------------------------------------------------------------------José Soares Afonso Sobral. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------Arménio Sousa Carvalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------5 – Projectos de Especialidades. --------------------------------------------------------------------------------------João José Bernardino da Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------Vereador António Pires Cardoso. ----------------------------------------------------------------------------------- 6 – Programa de Apoio a Iniciativas das Associações e Colectividades. -------------------------------------Sociedade Filarmónica Goleganense 1º de Janeiro. ----------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Pires Cardoso referiu-se às iniciativas previstas pela Colectividade,
considerando que deverá manter-se o subsídio mensal no valor de 300 € e o subsídio mensal para a Escola
de Música no valor de 65 €. Já quanto ao pedido para atribuição de subsídio para aquisição de fardamentos,
considerou que a Sociedade deveria apresentar informação mais detalhada, designadamente um orçamento
referente ao material pretendido.---------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, manter o subsídio mensal no valor

de 300 € e o subsídio mensal para a Escola de Música no valor de 65 €, devendo a Sociedade Filarmónica,
relativamente ao Fardamento pretendido, apresentar o respectivo orçamento.----------------------------------------------7 – Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da Golegã. ----------------------------------------------Subsídio para aquisição de fardas. -----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha, face aos documentos apresentados, propôs a atribuição de um
subsídio no montante de 2500 euros, estranhando, no entanto, que a informação presente na sessão de
câmara não contenha qualquer pedido fundamentado por parte da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários, referindo a necessidade das fardas.--------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso evidenciou a sua posição quanto ao relacionamento que
prossegue com todas as Associações e Colectividades Concelhias, afirmando não esperar sentado no
gabinete os pedidos de apoio que as mesmas entendam fazer chegar à Câmara Municipal. Pelo contrário,
desloca-se inúmeras vezes aos espaços de cada uma dessas colectividades, apercebendo-se de uma forma
mais precisa das suas reais necessidades e dos projectos que pretendem desenvolver. Referiu, ainda, que
esta proposta de atribuição de subsídio surgiu exactamente nesse contexto, uma vez que se apercebeu dos
estado degradado das fardas dos Bombeiros aquando de uma visita que efectuou às instalações com o
Senhor Presidente da Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha considerou inadequado este procedimento, considerando que o
pedido devia ter partido dos Bombeiros Voluntários, até porque um dos orçamentos lhes foi dirigido.---------------Submetida a proposta a votação, Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Senhores
Vereadores Pires Cardoso e Ana Isabel Caixinha, e com o voto favorável do Senhor Vereador Rui
Sardinha, rejeitar a proposta de atribuição de 2500 euros.---------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso propôs a atribuição de um subsídio de montante igual ao
orçamento mais baixo anexo à informação, apresentado pela empresa “A Farda”, no valor de 3.960,00
euros. Submetida a proposta a votação, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos favoráveis dos
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Senhores Vereadores Pires Cardoso e Ana Isabel Caixinha, e com o voto contra do Senhor Vereador Rui
Sardinha, atribuir um subsídio no montante de 3.960,00 euros para aquisição das fardas e calçado.--------------------8- Conferência de S. Vicente de Paulo. ------------------------------------------------------------------------------Pedido de subsídio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, atribuir um subsídio no valor de
300 euros, à semelhança do que vem fazendo em anos anteriores e atendendo à actuação reconhecidamente
meritória da Conferência.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------9 – Centro Social Paroquial de Golegã. -----------------------------------------------------------------------------Pedido de transporte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, proporcionar o transporte
requerido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 – Futebol Clube Goleganense. Secção de Futebol Feminino. ------------------------------------------------Pedido de apoio para aquisição de viatura. -------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso considerou que os Serviços da Câmara deveriam inspeccionar a
viatura pretendida, por forma a melhor avalizar a pretensão do Clube, tendo o Senhor Vereador Rui
Sardinha reforçado a necessidade de obter informações sobre o estado de segurança e condições gerais da
viatura.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, informar o Futebol Clube
Goleganense desta deliberação.---------------------------------------------------------------------------------------------------11 – Cidália Prudêncio. -------------------------------------------------------------------------------------------------Transporte Escolar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Atendendo à circunstância de a pretensão da requerente não apresentar qualquer inconveniente
para os serviços, a Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, autorizar a utilização do
transporte escolar por parte dos filhos da requerente.------------------------------------------------------------------

----------Vereadora Ana Isabel Caixinha. --------------------------------------------------------------------------------------12 – Minuta de Protocolo com a GNR. ------------------------------------------------------------------------------Discussão e votação da proposta. -------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha colocou diversas questões sobre o enquadramento deste
protocolo, tendo a Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha informado que ele surge a partir da constatação
que o Jipe atribuido ao Posto da Golegã não se encontra a funcionar no terreno por falta de disponibilidade
financeira para suportar a reparação que necessita.-----------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Rui Sardinha questionou, então, se têm existido bloqueios ao funcionamento
do Guarda decorrentes dessa situação, tendo a Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha referido que é essa
a informação que lhe foi transmitida pelo Comando.---------------------------------------------------------------------------Submetida a votação a proposta de protocolo, a Câmara deliberou, por unanimidadae dos membros
presentes, aprovar o documento.---------------------------------------------------------------------------------------------------Vereador Rui Augusto Sardinha. -------------------------------------------------------------------------------------13 – Reclamos Publicitários instalados no Concelho da Golegã. -----------------------------------------------Relativamente a esta matéria, o Senhor Vereador Rui Sardinha considerou existir uma situação de
injustiça relativamente ao que prescreve a Tabela de Taxas, uma vez que lhe tem sido comunicado por
parte de alguns munícipes que nem todas as pessoas abrangidas pelo regulamento efectuam o pagamento
respectivo. Referiu ainda que existe um potencial de receita que não tem sido aproveitado, considerando a
fiscalização municipal bastante deficiente, tal como a informação relacionada com esta matéria que
afirmou solta e desorganizada. Em seu entender, deve proceder-se às necessárias correcções para que não
subsistam situações de injustiça e a receita prevista possa ser arrecadada. --------------------------------------------------O Chefe da Divisão Municipal de Administração e Finanças solicitou autorização para intervir,
tendo referido que toda a informação solicitada previamente pelo Senhor Vereador Rui Sardinha lhe foi
entregue atempadamente, em conformidade com o pedido, revestindo-se de total fiabilidade e de acordo
com os registos dos serviços, pelo que não considera a documentação entregue solta ou desorganizada,
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tratando-se exactamente do que foi solicitado pelo Senhor Vereador. Relativamente ao potencial de receita
desaproveitado, informou também que na Tabela de Taxas de 2003 se registou, de facto, um aumento
substancial de algumas taxas, mas também a isenção do seu pagamento sempre que utilizado o cavalo
padronizado, o que se verificou, e verifica, em larga escala, relativizando esse potencial de receita. Disse
ainda não existir registo nos serviços de quaisquer reclamações relacionadas com o incumprimento das
normas sobre reclamos publicitários, afirmando que a Câmara Municipal é o local próprio para
apresentação dessas reclamações, que através dos serviços competentes actuará imediatamente. Por último,
informou que o Senhor Presidente da Câmara, no âmbito da fiscalização municipal, tem, de momento
outras prioridades, que necessita de gerir atendendo a diversos factores, entre os quais a circunstância de
apenas existir um Fiscal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada a discussão, a Câmara tomou conhecimento da preocupação evidenciada pelo Senhor
Vereador Rui Sardinha.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 – Construção de Parque Radical na Azinhaga. ----------------------------------------------------------------Submetida a proposta a votação, a Câmara deliberou por maioria, com os votos contra dos
Senhores Vereadores Pires Cardoso e Ana Isabel Caixinha e o voto favorável do Senhor Vereador Rui
Sardinha, rejeitar a proposta apresentada por este Vereador.------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso efectuou uma declaração de voto que se transcreve: “O voto
contra dos eleitos pelo Partido Socialista relativamente à proposta apresentada pelo Vereador Rui Sardinha
assenta na circunstância de o mesmo equipamento se encontrar já previsto pelo executivo nas Grandes
Opções do Plano, com localização prevista nos Altos dos Montijos e dotação financeira inscrita para
arranque dos trabalhos. A Azinhaga merece todas as oportunidades e o executivo encontra-se atendo às
carências relacionadas com a inexistência deste tipo de equipamento, pelo que o previu em plano de
orçamento.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Verador Rui Sardinha solicitou provas dessa previsão orçamental, tendo o Senhor
Vereador Pires Cardoso exibido as Grandes Opções do Plano e a respectiva inclusão do equipamento.-------

----------O Senhor Vereador Rui Sardinha considerou que um polidesportivo, tal qual se encontra previsto,
não é a mesma coisa que um parque radical, pelo que considera inexistirem provas daquilo que é
afirmado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso referiu que o Senhor Vereador Rui Sardinha se encontra um
pouco desactualizado, uma vez que os tradicionais polidesportivos – campos de jogos ao ar livre para
desportos colectivos – há muito deram lugar a modernos espaços onde se incluem paredes de escalada,
muros para rappel, espaços para Skate e Bicicleta, etc., sendo certo que é um espaço dessa natureza que irá
nascer nos Altos Montijos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------15 - Fora da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou, por UNANIMIDADE, analisar mais o
seguinte assunto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alteração da data da próxima reunião de Câmara.---------------------------------------------------------------Atendendo à agenda do executivo na semana 16, a Câmara deliberou, por unanimidade dos
membros presentes, que que a próxima reunião do executivo se realizaria dia 20 de Abril, pelas 11.00
horas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16- 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, 3, 7, 8, 9, 11, e 12.
----------17 -Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 13.00 horas, o Senhor Vereador Pires Cardoso 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, redigi, subscrevo e também assino. -------------------------------------
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