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==============================ACTA N.º10/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DO ANO DE
2006: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===============================================================
----------Aos dezassete 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 03 de Maio de 2006,
tendo sido aprovada unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------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. ----------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia, o Senhor Vereador Carlos Simões deu conhecimento de um
congresso em que irá participar a título individual, sobre Espaços e Jogos de Recreio – Lei, Inovação e
Boas práticas, entre 22 e 24 de Junho próximos, considerando que seria pertinente a participação de um
técnico municipal, por forma a tomar contacto com outras abordagens e perspectivas daquelas temáticas.------------O Senhor Presidente considerou que

participação do Senhor Vereador poderá servir esses

propósitos informativos, desde que esteja disposto a divulgar posteriormente as conclusões dos trabalhos,
propondo que essa participação seja feita em nome da Câmara Municipal, já que também considera
importante a actualização dos serviços no que diz respeito às matérias que serão tratadas naquele

encontro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador referiu que terá todo o gosto em informar e fornecer a documentação
pertinente, tendo sido acordado que o participaria na acção de formação em representação da Câmara
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente, o Senhor Vereador Carlos Simões referiu-se ao Fontanário da Praça, em
Azinhaga, que não se enconra a debitar água, informando já ter alertado a Junta de Freguesia para a
situação. Sobre esta matéria, o Senhor Vereador Pires Cardoso referiu estar ao corrente, sendo também
preocupação da Câmara Municipal a resolução do problema.-----------------------------------------------------------------Ainda relativamente à Azinhaga, o Senhor Vereador Carlos Simões solicitou algumas informações
sobre o processo de atribuição das licenças de exploração de inertes, designadamente quanto à competência
da CCDR e à necessidade, ou não, de parecer prévio da Câmara Municipal. Sobre esta matéria o Senhor
Vice-Presidente e o Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência prestaram diversos esclarecimentos,
designadamente que não foi solicitado qualquer parecer à CMG pela CCDR, sendo esta a entidade
licenciadora das explorações.------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso referiu a necessidade de ser efectuado um levantamento
relativamente às lombas existentes na Estrada Municipal nº4, bem como na Rua 25 de Abril, junto à
cabine, adequando o seu número no sentido de reduzir a velocidade de circulação.---------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso referiu ainda que irá ser estudada a hipótese de colocação de
sentido giratório obrigatório no Jardim das Divisões e Largo da Igreja, em Azinhaga, tendo essa análise
técnica sido solicitada aos Serviços da DOUA .---------------------------------------------------------------------------------Neste período, o Senhor Vice-Presidente referiu-se às obras no Jardim das Divisões, que
terminarão na última semana de Maio, informando que o atraso se deveu às obras de pré-instalação do
sistema de iluminação do Jardim, que ficará assim dotado com todas as infra-estruturas. --------------------------------O Senhor Vice-Presidente informou também que a Junta de Freguesia de Azinhaga solicitou apoio
à Câmara Municipal para realização da Feira do Livro na Biblioteca José Saramago, o que não será
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possível uma vez que esse espaço se encontra em obras. Não obstante, e tal como foi feito na Golegã,
foram disponibilizados Stands e o Jardim para o efeito, aguardando-se a resposta por parte da Junta de
Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente prestou diversas informações sobre o ECO XXI, referindo estar a ser
preparada a candidatura do Município. Informou ainda que a Feira Ecológica já se encontra em preparação
e irá decorrer no próximo dia 5 de Junho – Dia Mundial do Ambiente - sob o tema dos Resíduos.--------------------Relativamente à Avaliação da Produtividade da Captação de Água Subterrânea para Abastecimento
Público (JK2), o Senhor Vice-Presidente referiu que o relatório final de monitorização se encontra
praticamente concluido, devendo ser presente, para informação, a uma próxima reunião.--------------------------------No quadro de atribuições da Protecção Civil Municipal, informou ainda o Senhor Vice-Presidente
ter solicitado aos serviços uma caracterização de todas as passagens de peões existentes no concelho,
possibilitando uma actuação progressiva da Câmara Municipal relativamente às situações que careçam de
intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que, no âmbito do programa de vigilância sanitária efectuado às piscinas pela
Direcção-Geral de Saúde, foi atribuido um certificado anual de qualidade da água às piscinas cobertas da
golegã.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Estrada Nacional 365, no troço entre a Golegã e Entroncamento, o Senhor
Presidente afirmou que a sinistralidade aí verificada é assustadora, constituíndo uma preocupação pelo
elevado número de munícipes que a utilizam. Sobre esta matéria informou que, embora simbolicamente,
pretendia colocar um cartaz de alerta aos automobilistas, desde que autorizado pela Direcção de Estradas.-----------Procedeu-se, de seguida, à resolução dos assuntos constantes na ordem do dia. ---------------------------------Gabinete de Apoio à Presidência--------------------------------------------------------------------------------------1 – João Madeira Martins. ---------------------------------------------------------------------------------------------Doação de Obras Bibliográficas. --------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação das obras efectuada pelo Excelentíssimo

Senhor João Madeira Martins, agradecendo a atenção para com o Município, louvando o denodo
demonstrado no que toca à actividade de investigação histórica.-------------------------------------------------------------2 – Rendimento Social de Inserção. ----------------------------------------------------------------------------------Designação do Representante da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade que o representante da Câmara Municipal seria o Senhor VicePresidente, Engº Rui Lince Medinas.-------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão Municipal de Administração e Finanças. -----------------------------------------------------------------3- Manuel Carlos Ferreira da Silva. ---------------------------------------------------------------------------------Solicita arrendamento de Loja no Mercado. -----------------------------------------------------------------------O requerente, que se encontrava no público, apresentou um documento entretanto elaborado e
expôs os contornos da actividade que se propõe explorar no Concelho, evidenciando a necessidade de
possuir um espaço com as características do pretendido.-----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente e o Senhor Vereador Pires Cardoso manifestaram o seu entendimento sobre a
actividade apresentada, alertando o requerente para tentativas similares que não produziram os efeitos
desejados e para a facilidade com que estes projectos turísticos se transformam em enormes fontes de
prejuízo pessoal. Foi ainda referida a total impossibilidade de a Câmara Municipal se associar formalmente
a este tipo de actividades, uma vez que não constitui sua vocação a exploração, total ou em parceria, deste
negócio. O requerente foi aconselhado a repensar a actividade apresentada, tendo referido que o iria fazer
durante algum tempo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Processo Disciplinar. -------------------------------------------------------------------------------------------------Relatório Final do Instrutor. ------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o Processo Disciplinar instaurado a Carlos Manuel Alcobia Fagulha, por despacho do
Senhor Presidente da Câmara de 20/10/2005. ------------------------------------------------------------------------------------O Relatório Final foi lido pelo Senhor Instrutor, tendo sido discutidos e analisados diversos
aspectos processuais relacionados com a matéria em referência. ----------------------------------------------------
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----------Finda a discussão e análise, a Câmara deliberou, por unanimidade e decorrido escrutínio secreto,
aplicar a pena de aposentação compulsiva proposta no Relatório Final, cujo teor se dá por integralmente
reproduzido, ao Funcionário Carlos Manuel Alcobia Fagulha. --------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. -----------------------------------------------------------5 – Projectos de Arquitectura. ----------------------------------------------------------------------------------------Engidelta – Engenheiros Associados, Lda. -------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------6- Joaquim Luís Costa Correia Borges. -----------------------------------------------------------------------------Cedência do Direito de Superfície. -----------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência do direito de superfície do terreno
onde se encontra implantada a moradia de Joaquim Luís Mota Moreira Borges a Ricardo Miguel Matos
Jorge.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vereador António Pires Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------7- EB 1 de Azinhaga. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Paróquia da Golegã. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Pedido de apoio para realização de Convívios Fraternos. -------------------------------------------------------Face ao teor do pedido e à disponibilidade de meios da Câmara Municipal na data pretendida, foi
deliberado por unanimidade ceder o Centro de Estágio para as dormidas.--------------------------------------------------8- Sociedade Recreio Musical Azinhaguense 1º de Dezembro. -------------------------------------------------Pedido de apoio para realização de concerto. ----------------------------------------------------------------------Face à informação prestada pelo Senhor Vereador Pires Cardoso, a Câmara deliberou, por
unanimidade, fornecer as refeições ao número de pessoas pretendido, bem como o palco adicional
necessário.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9- Casa do Benfica em Golegã. ----------------------------------------------------------------------------------------Solicitam disponibilização e montagem de stand. --------------------------------------------------------

----------A Câmara deliberou, por unanimidade, disponibilizar dois Stands e respectiva montagem, no
âmbito do 2º Torneio Pedro Costa. -----------------------------------------------------------------------------------------------10- Casa do Benfica em Golegã. --------------------------------------------------------------------------------------Solicitam disponibilização do Pavilhão Municipal. ---------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder o Pavilhão municipal entre as datas pretendidas – 26
de Maio e 1 de Junho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11- Núcleo Sportinguista do Concelho da Golegã. ----------------------------------------------------------------5º Passeio de Cicloturismo da Golegã. -------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do percurso e regulamento do passeio, autorizando, por
unanimidade, a sua realização.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vereador Carlos Paula Simões. ---------------------------------------------------------------------------------------12-Proposta de Instalação de equipamento de Parqueamento de Bicicletas em zona próxima
da Estação de Caminho-de-Ferro de Mato de Miranda. ------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de instalação de equipamento de
Parqueamento de Bicicletas que sirva os utentes da Estação de Caminhos de Ferro de Mato de Miranda,
devendo ser escolhido o local mais apropriado para o efeito.------------------------------------------------------------------13-Proposta de realização de acção de informação e sensibilização da população para a
problemática do abandono e depósito não licenciado de Veículos em Fim de Vida. ---------------------------------A Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha referiu que a Câmara Municipal tem obtido alguns
resultados nesta matéria, informando encontrar-se em elaboração um Regulamento Municipal de Veículos
Abandonados, em cujo âmbito parece mais adequado integrar as acções de sensibilização e informação à
população, com as quais concorda em absoluto.---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões concordou com o entendimento manifestado, tendo a Câmara
deliberado, por unanimidade, integrar as acções de sensibilização e informação propostas no âmbito do
Regulamento que se encontra em elaboração.--------------------------------------------------------------------------
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----------14- Fora da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou, por UNANIMIDADE, analisar mais o
seguinte assunto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14-A- Inácio Pedro Antunes. Remoção de veículo

do estaleiro municipal e pedido de

pagamento em prestações.--------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o levantamento da viatura do estaleiro, mediante
o pagamento da importância devida, cuja liquidação foi também deliberado por unanimidade autorizar, em
6 prestações mensais de € 51,23. --------------------------------------------------------------------------------------------------Agradecimento à empresa Mendes & Gonçalves. -----------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso acentuou a disponibilidade evidenciada pela empresa Mendes &
Gonçalves aquando da realização do Raid Hípico, com a oferta de diversos produtos distribuídos pelos
participantes, contribuindo assim para o sucesso da iniciativa. Pelo exposto, entende dever oferecer este
público reconhecimento, tendo a Câmara deliberado por unanimidade comunicar à empresa Mendes &
Gonçalves o seu agradecimento e apreço. --------------------------------------------------------------------------------------15- 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, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. -----------------------------------------------------------------------------------------16 -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. -------------------------------------

