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==============================ACTA N.º11/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DO ANO DE
2006: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===============================================================
----------Aos trinta e um 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 o EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE- PRESIDENTE RUI MANUEL LINCE
SINGEIS MEDINAS DUARTE E OS SENHORES VEREADORES 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 VICE-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 17 de Maio
de 2006, tendo sido aprovada unanimidade dos membros presentes. --------------------------------------------------------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, TREZENTOS E
EUROS E CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ---------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia, o Senhor Vice-Presidente informou que o Presidente da Câmara
se encontrava ausente em Jerez de la Frontera, participando numa reunião da Rede Euroequus, onde detém
a qualidade de Secretário da Rede.------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a esta deslocação, a Câmara, por unanimidade dos membros presentes, deliberou
considerar justificada a ausência do Senhor Presidente.------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente informou ainda que o suporte para bicicletas na estação de Mato de
Miranda já se encontrava colocado, podendo ser utilizado pelos utentes daquele espaço.--------------------------------Sobre o Rio Almonda, o Senhor Vice-Presidente referiu a existência de denúncias relativamente a

descargas poluentes, tendo solicitado aos Serviços Municipais de Ambiente que se deslocassem ao local
para recolher amostras, a fim de serem remetidas à empresa A.Logos para análise. Informou também ter
oficiado as diversas entidades competentes sobre as descargas, designadamente CCDR-LVT, Instituto do
Ambiente, INAG e GNR, para que actuem no âmbito das respectivas jurisdições. Sobre esta matéria
considerou ser o procedimento ao alcance da Câmara Municipal, uma vez que as fontes poluidoras não de
encontram no concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito da Agenda XXI - Ambiente, o Senhor Vice-Presidente informou ter apresentado na
CULT diversos projectos com o propósito de aceder aos financiamentos disponíveis, designadamente nas
áreas do abastecimento, saneamento, mobilidade urbana e turismo ambiental.---------------------------------------------Relativamente à Junta de Freguesia de Azinhaga, o Senhor Vice-Presidente referiu que, no âmbito
da realização da Feira do Livro, foram disponibilizados stands e apoio logístico para o evento, tendo o
Senhor Presidente da Junta informado que iriam utilizar outro género de stands, diferentes dos
disponibilizados, prescindindo do apoio oferecido. Foi também referido pelo Senhor Vice-Presidente que a
Junta de Freguesia de Azinhaga solicitou apoio logístico para a realização de um evento relacionado com o
Mundial de Futebol, lendo o respectivo pedido e a resposta enviada, acentuando as regras claras e
inequívocas relacionadas com a transmissão de jogos do Campeonato, resultantes do acordo estabelecido
entre a Associação Nacional de Municípios e a Sport TV.---------------------------------------------------------------------Por último, o Senhor Vice-Presidente referiu-se à Promoção ao Incentivo ao Arrendamento Jovem,
informando que estiveram nos serviços da Divisão de Intervenção Social duas Técnicas do Instituto
Nacional de Habitação tratando matérias relacionadas com este programa. A Câmara já possui um folheto
informativo e encontra-se a elaborar um cartaz promocional, já que se trata de uma área importante que
merece divulgação, sobretudo num concelho onde, a este nível, existem algumas dificuldades. Irá ser
efectuada uma avaliação deste primeiro período de divulgação, existindo receptividade por parte do INH
para que a Câmara Municipal seja também entidade receptora das candidaturas, para além dos balcões da
CGD e do INH.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------O Senhor Vereador Carlos Simões referiu-se ao depósito de lixo nos contentores neste período de
intenso calor, considerando pertinente a colocação de um dístico nesses equipamentos, pedindo aos
munícipes a colocação dos seus sacos no período de menor intensidade, entre as 19 e as 24 horas, já que
não traria qualquer problema para as recolhas diárias e tornaria os locais de depósito um pouco mais
higiénicos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente referiu que os serviços se encontram a tratar da colocação de um
autocolante nos contentores, informando sobre o nº verde, pelo que a a colocação de uma nota sobre as
horas mais adequadas para proceder ao depósito do lixo se fará com toda a facilidade.-----------------------------------Relativamente ao trânsito em Azinhaga, o Senhor Vereador Carlos Simões referiu que a colocação
de um sentido único na Rua do Calcanhar e Rua Nova do Celeiro seria benéfico para a fluidez de tráfego,
considerando que a hipótese de colocação, na Rua de Santa Teresinha, de uma placa de obrigatório virar à
direita, para apanhar a Rua 25 de Abril (e consequente colocação, na Rua do Curral, de sinal proibido virar
à direita para Rua de Santa Teresinha) também poderia resultar em melhorias significativas para
circulação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre esta matéria, o Senhor Vereador Pires Cardoso referiu que essas alterações já se encontram a
ser preparadas pelos serviços. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se, de seguida, à resolução dos assuntos constantes na ordem do dia. ---------------------------------Gabinete de Apoio à Presidência--------------------------------------------------------------------------------------1 – Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento. -------------------------------------------------------Campanha Pirilampo Mágico 2006. ---------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, autorizar a realização da
Campanha Pirilampo Mágico 2006 no Concelho, à semelhança do que vem sendo feito nos anos
anteriores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Divisão Municipal de Administração e Finanças. --------------------------------------------------------

----------2- 2ª Alteração ao Orçamento e GOP. -------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente efectuou o enquadramento das alterações assinaladas pelos Serviços
Financeiros, evidenciando o propósito de algumas operações de diminuição e aumento de dotações
iniciais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões solicitou esclarecimentos sobre a diminuição das dotações
relacionadas com a Cultura e Jardins, tendo sido referido tratarem de movimentos específicos dentro do
Projecto Casa Estúdio Carlos Relvas, cuja candidatura ao Programa Operacional de Cultura irá sofrer
alguns ajustamentos, e não de desinvestimento naquelas grandes áreas de actuação.--------------------------------------O Senhor Vaereador Carlos Simões manifestou interesse em conhecer o projecto de candidatura ao
POC, tendo sido referido pelo Senhor Vice-Presidente que esse dossier está a ser tratado entre o Senhor
Presidente e o Instituto Português de Museus, pelo que logo que a versão definitiva se encontre acordada,
terá acesso ao documento final.----------------------------------------------------------------------------------------------------Colocou ainda algumas questões relacionadas com determinados movimentos, que foram
esclarecidas, realçando a circunstância de se verificar uma diminuição da dotação relacionada com horas
extraordinárias, o que evidenciará algum esforço da autarquia em reduzir os custos que nesta área
habitualmente vem suportando.----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da alteração orçamental, concordando, por unanimidade dos
membros presentes, com as operações efectuadas.------------------------------------------------------------------------------3- Rotunda da Água. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisição de terreno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação do Chefe da Divisão Municipal de Administração e Finanças, tendo a
Câmara, por unanimidade dos membros presentes, concordado com os termos da aquisição negociados
com a proprietária pelo Senhor Presidente, conferindo-lhe os poderes necessários para outorgar a
respectiva escritura em nome do Município, pelo montante de € 7.500, a que acrescerão as despesas com
registos e legalização de prédio que haja necessidade de efectuar.--------------------------------------------------
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----------Divisão Municipal de Intervenção Social. ---------------------------------------------------------------------------4- Cursos de Verão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Universidade Júnior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação da Divisão de Intervenção Social, da qual a Câmara tomou conhecimento,
tendo o Senhor Vice-Presidente referido que este projecto é muito interessante e enriquecedor,
considerando que a Câmara Municipal deve estar ao lado destas iniciativas, apoiando-as da forma mais
adequada possível. Informou ainda que será celebrado um protocolo com a Universidade relativamente ao
programa disponível, que será analisado numa próxima reunião do executivo.---------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. -----------------------------------------------------------5 – Projecto Escola e Ambiente 2005/2006 – Gestão Urbana de Resíduos. ----------------------------------VI Feira Ecológica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento deste projecto, tendo o Senhor Vice-Presidente referido que
costuma ser elaborado no ínício do ano lectivo, prendendo-se o atraso verificado este ano com a licença de
parto usufruída pela Engenheira do Ambiente.----------------------------------------------------------------------------------6- José Manuel Cotovio de Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------Exposição sobre avaria, alegadamente provocada por oscilação da pressão de água. ---------------------A Câmara foi informada que o assunto já se encontra resolvido, tomando conhecimento da
ocorrência.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7- Projectos de Arquitectura. -------------------------------------------------------------------------------------------Joaquim Trancas de Oliveira Lucas. -------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------Armelim da Silva Reis Correia. ----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------Arménio de Sousa Carvalho. ------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------

----------8- Projectos de Especialidades. ----------------------------------------------------------------------------------------José Ludovino Vieira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------Manuel João Jesus Martinho. -----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------Arménio de Sousa Carvalho. ------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------Joaquim Martinho Rico. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------Joaquim Trancas de Oliveira Lucas. --------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------9- Projectos de Alterações. ---------------------------------------------------------------------------------------------Construções 2021, Lda. -------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------Vereador António Pires Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------10- Grupo de Amizade. -------------------------------------------------------------------------------------------------Autorização de Encontro no Parque de Campismo. --------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, ceder o Parque Municipal de
Campismo para a realização do evento.------------------------------------------------------------------------------------------11- Casa do Benfica em Golegã. ---------------------------------------------------------------------------------------Pedido de apoios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, oferecer o 1º prémo do Torneio, no
valor de € 300.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12- Rancho dos Campinos de Azinhaga. ----------------------------------------------------------------------------Solicitam apoio para realização de jantar no âmbito do Festival de Folclore. ---------------------
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----------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, apoiar a realização do Jantar,
disponibilizando um montante até 650 euros.-----------------------------------------------------------------------------------13- Sociedade Filarmónica Goleganense 1º Janeiro. --------------------------------------------------------------Orçamento para aquisição de fardamentos. ------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso referiu que parece existir um grupo de pessoas dispotos a
reactivar a colectividade, o que deve ser louvado, considerando que neste momento a Câmara deve apoiar
com 50% do valor de orçamento para os casacos, mais IVA.-------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, atribuir um subsídio de € 1350, mais IVA.----------14- 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 1,2,3,10,11,12,13.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------15 -Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 13.00 horas, o Senhor Vice-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, redigi, subscrevo e também assino. -------------------------------------

