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==============================ACTA N.º09/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DO ANO DE
2006: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===============================================================
----------Aos três dias do mês de Maio 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 CARLOS PAULA SIMÕES, 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 20 de Abril de 2006,
tendo sido aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Carlos Paula Simões, que justificou
o voto pela circunstância de não ter estado presente na referida sessão do executivo. ------------------------------------No período antes da ordem do dia, o Senhor Presidente referiu-se à 9ª Edição da Expoégua,
explicitando os motivos que levaram a sua Comissão Executiva a optar pela interrupção do evento, em
solidariedade com os Agricultores. Leu, para o efeito, a comunicação que remeteu aos Criadores, cuja
cópia se arquivará nos documentos referentes a esta reunião.-----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu-se, ainda, ao I Workshop Pegasus, de Intercâmbio EconómicoEmpresarial, e ao Encontro de Turismo Equestre que se pretende realizar nos próximos dias 18 e 19 de
Maio, informando que a tradicional Romaria de S.Martinho ocorrerá no dia 20 de Maio.------------------------------Foi presente o balancete de Tesouraria do último dia útil, apresentando um total de
disponibilidades no valor de 95.616,50 euros (NOVENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E DEZASSEIS

EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS), sendo 62.692,98 euros (SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS
E NOVENTA E DOIS EUROS E NOVENTA E OITO CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ---------------Procedeu-se, de seguida, à resolução dos assuntos constantes na ordem do dia. ---------------------------------Gabinete de Apoio à Presidência--------------------------------------------------------------------------------------1 – Comissão Mista de Coordenação do Plano Regional de Ordenamento do Território do
Oeste e Vale do Tejo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Designação do Representante da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear para seu representante na Comissão Mista de
Coordenação do Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo, o Senhor
Presidente da Câmara.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão Municipal de Administração e Finanças. -----------------------------------------------------------------2- Maria José Marçalo Iria. --------------------------------------------------------------------------------------------Pedido de devolução de taxa municipal. ----------------------------------------------------------------------------Face aos argumentos apresentados e à circunstância de o processo administrativo de recolha da
viatura se encontrar devidamente instruído, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão da
requerente, devendo o Senhor Vice-Presidente reunir com a Munícipe a fim de prestar os esclarecimentos
devidos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. -----------------------------------------------------------3 – Casal do Pote – Empreendimentos Agrícolas e Pecuárias, Lda. -------------------------------------------Apreciação de pedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do ofício do requerente, corroborando a sua afirmação de que
todas as construções referidas não violam as Cartas da REN, sendo anteriores à existência de PDM. Nessa
medida, caso a competência para licenciamento seja exclusivamente da Câmara Municipal, não serão
colocadas objecções ao pedido efectuado. Não obstante, o parecer solicitado ao Senhor Consultor Juridico
aponta para a falta de competência da Câmara Municipal para proceder ao licenciamento, pelo que foi
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deliberado por unanimidade, instar a Comissão de Coordenação de Lisboa e Vale do Tejo a pronunciar-se
sobre quem impende a prerrogativa de excepcionar as construções existentes do regime da REN,
solicitando-lhes, ao mesmo tempo, que emitam parecer sobre o caso específico em apreço.-----------------------------4 – Projectos de Arquitectura. ----------------------------------------------------------------------------------------Paulo Jorge do Norte Moreira Fialho. ------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------Manuel António Estevam. ----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------5- Projectos de especialidades. ---------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Maria Pires. --------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------Vereador António Pires Cardoso. ----------------------------------------------------------------------------------- 6- EB 1 de Azinhaga. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Pedido de cedência de transportes. -----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso referiu a impossibilidade de ceder transporte camarário para o
dia pretendido, apresentado um orçamento da empresa Rodoviária do Tejo, no valor de 465 euros, para
transporte das crianças ao Badoca Park. A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o aluguer e
pagamento do transporte à Rodoviária do Tejo.---------------------------------------------------------------------------------7- 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, 3, 4 e 7.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 -Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 13.00 horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para constar,

se lavrou a presente acta que eu, Pedro Ferreira Henriques, Chefe da Divisão Municipal de Administração
e Finanças, redigi, subscrevo e também assino. ------------------------------------------------------------------------

