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==============================ACTA N.º12/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DO ANO
DE 2006: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos catorze dias do mês de Junho 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 31 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, TREZENTOS E
EUROS E CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ---------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia, o Senhor Vice-Presidente referiu-se à inauguração do Jardim
Municipal da Azinhaga, em 10 de Junho passado, realçando a intervenção dos serviços da Câmara
Municipal no sentido de tornar aquele espaço um local de fruição e convívio da população da freguesia.
Referiu ainda que aquele momento foi aproveitado para prestar um reconhecimento público a todas as
funcionárias e funcionários Municipais que desempenham funções na Câmara há 25 anos, tendo nessa
ocasião o Senhor Presidente destacado o elevado sentido de dever e dedicação demonstrados por todos eles
no exercício das suas atribuições. Foram distinguidos as Senhoras e Senhores:--------------------------------------------José Maria Martinho Albino;------------------------------------------------------------------------------------

----------Patrício Tomaz da Silva;--------------------------------------------------------------------------------------------------Joaquim Lopes Almeida;--------------------------------------------------------------------------------------------------António José Costa Calvo;------------------------------------------------------------------------------------------------João Almeida Costa Redol;-----------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Rocha Calvo;-----------------------------------------------------------------------------------------------------António Manuel Alves Sousa Riachos ;--------------------------------------------------------------------------------José António Jesus Correia Felício;-------------------------------------------------------------------------------------Maria Eugénia Condeço Gregório Silva Sampaio;--------------------------------------------------------------------Joaquim António Nazário Vieira;----------------------------------------------------------------------------------------João Francisco Simões Correia Neves;---------------------------------------------------------------------------------Ana Jesus Conceição Cardoso Felicidade;-----------------------------------------------------------------------------Fernando Veríssimo Gomes;---------------------------------------------------------------------------------------------António Gaspar Carvalho Cebola;---------------------------------------------------------------------------------------Manuel Cardoso Macedo;-------------------------------------------------------------------------------------------------Eng. António Francisco Costa Duarte;----------------------------------------------------------------------------------Humberto Duarte Tomaz;-------------------------------------------------------------------------------------------------António Manuel Nunes Félix;--------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Salvador Fialho;--------------------------------------------------------------------------------------------------Francisco Manuel Madeira Gonçalves Fagulha;-----------------------------------------------------------------------Vítor Manuel Rodrigues Almeida Malhão;-----------------------------------------------------------------------------António Manuel Ambrósio Riachos;------------------------------------------------------------------------------------Maria Margarida Guia Duarte André;-----------------------------------------------------------------------------------Manuel Jorge Guia Rosa;-------------------------------------------------------------------------------------------------Carlos Ferraz Gameiro;---------------------------------------------------------------------------------------------------Eng. Acácio Galrinho Nunes;

Fls 01/ 12/06

----------António Carlos Costa Camilo;-------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Maia Simões Melão;---------------------------------------------------------------------------------------------João Irra Umbelino;--------------------------------------------------------------------------------------------------------Avelino Ferreira Correia;-------------------------------------------------------------------------------------------------José António Gardão Bento;----------------------------------------------------------------------------------------------Dr. António Jorge Freire Caixinha;--------------------------------------------------------------------------------------António João Costa Figueiredo;-----------------------------------------------------------------------------------------José Alagador Gameiro;---------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel José Ribeiro Godinho;-------------------------------------------------------------------------------------------Mabílio Simões Feijão.----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi também referido pelo Senhor Vice-Presidente que se encontra em estudo na Divisão de Obras,
Urbanismo e Ambiente a possibilidade de efectuar alterações ao sentido do trânsito na Rua D.João IV,
designadamente colocação de sentido único em parte do trajecto e consequentes alterações em artérias de
ligação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Feira Ecológica realizada a 5 do corrente mês, o Senhor Vice-Presidente afirmou
terem-se cumprido os objectivos delineados, assinalando a envolvência de todos os estabelecimentos do
Concelho , bem como a participação dos Encarregados de Educação, o que reforçou a utilidade da
iniciativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu também o Senhor Vice-Presidente a adesão à V Edição dos Dias Verdes, formalizada um
pouco em cima da hora por motivos alheios à autarquia, tendo no entanto sido possível programar uma
série de iniciativas e actividades para 8, 9 e 10 de Junho, designadamente o visionamento de filmes e a
visita ao Parque Natural por parte de 50 crianças do Centro Paroquial da Golegã, promovendo assim a
autarquia actividades de sensibilização ambiental e de contacto com a natureza.------------------------------------------Quanto à Universidade Júnior, o Senhor Vice-Presidente informou o registo de 10 inscrições, o
que constitui o número limite, sendo certo que a acção decorrerá entre 3 e 7 de Julho.--------------------------

----------Sobre a colocação de um autocolante com o número verde nos contentores, consubstanciando-se,
assim, a segunda etapa daquela iniciativa, informou o Senhor Vice-Presidente que se irá proceder a esse
trabalho, referindo, a propósito, que por uma questão de impacto visual, o dístico com a menção aos
horários de depósito dos resíduos proposto pelo Senhor Vereador Carlos Simões deverá ser colocado
noutro local do equipamento, complementado com informação referente aos dias de recolha.---------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões concordou com este arranjo visual, referindo-se de seguida às
descargas no Rio Almonda, alertando para a nova legislação entretanto publicada em Diário da República e
para a necessidade de enquadrar a publicitação da diversa informação existente, designadamente no site da
Câmara Municipal, em colaboração com um responsável por esa informação.---------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que os serviços têm conhecimento desse diploma legal, encontrandose a ser analisado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso informou que no próximo dia 15 se realizarão diversas
actividades desportivas no Equuspolis, designadamente Canoagem, Volei e Badminton, esperando-se que
uma boa jornada de convívio entre os participantes.----------------------------------------------------------------------------Informou também que as Piscinas de Azinhaga abrirão ao público em 17 de Junho.----------------------------Procedeu-se, de seguida, à resolução dos assuntos constantes na ordem do dia. ---------------------------------Gabinete de Apoio à Presidência--------------------------------------------------------------------------------------1 – Sociedade Columbófila Goleganense. ---------------------------------------------------------------------------Pedido de apoio financeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 150 euros.----------------------------Divisão Municipal de Administração e Finanças. -----------------------------------------------------------------2- Carlos Manuel Alcobia Fagulha. ----------------------------------------------------------------------------------Solicita Pagamento de dívida em prestações. ----------------------------------------------------------------------Foi presente informação do Chefe da Divisão Municipal de Administração e Finanças, tendo a
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Câmara deliberado, por unanimidade, deferir o pagamento do montante em dívida em 24 prestações,
prescindindo o Município do percepção de quaisquer juros ou importâncias adicionais.----------------------------------Divisão Municipal de Intervenção Social. ---------------------------------------------------------------------------3- Protocolo de Colaboração entre a CMG e o Instituto Politécnico de Tomar. ----------------------------Depois de efectuada uma breve apresentação dos objectivos do Protocolo por parte do Senhor
Presidente, em que realçou a possibilidade de acções conjuntas no âmbito da História, Arqueologia,
Informática, Restauro, Audiovisual e Fotografia, a Câmara, por unanimidade, deliberou aprovar o referido
protocolo, conferindo ao Senhor Presidente os poderes necessários para a sua outorga.---------------------------------4- Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos em Matéria Habitacional. ------------------Termo do Inquérito público. ------------------------------------------------------------------------------------------Findo o período do inquérito público sem qualquer participação a assinalar, a Câmara deliberou,
por unanimidade, submeter o Regulamento à aprovação da Assembleia Municipal.---------------------------------------5- Regulamento da Biblioteca Municipal da Golegã. -------------------------------------------------------------Termo de Inquérito Público. ------------------------------------------------------------------------------------------Findo o período do inquérito público sem qualquer participação a assinalar, a Câmara deliberou,
por unanimidade, submeter o Regulamento à aprovação da Assembleia Municipal.---------------------------------------6- Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga. -----------------------------------------------------------------------Campo de Férias 2006 – OTL Verão. Solicitam apoio para desenvolvimento de projecto. --------------À semelhançado apoio conferido no ano anterior, a Câmara, por unanimiddae, deliberou conceder
s apoios solicitados e atribuir a importância de 771,80, durante os meses de Julho e Agosto, para
remuneração de um Assessor que colaborará na execução do projecto
----------7- Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga. -----------------------------------------------------------------------Campo de Férias 2006 – OTL Verão. Plano de Actividades. ---------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do Plano de Actividades.--------------------------------------------------

----------8- Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga. -----------------------------------------------------------------------Disponibilização de técnico municipal para realização de acção de formação. -----------------------------Atendendo ao período pretendido, os serviços irão aferir a possibilidade e transmitirão à
Instituição a data para o efeito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. -----------------------------------------------------------9 – Alteração de trânsito em Azinhaga. -----------------------------------------------------------------------------Largo da Igreja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e ratificou, por unanimidade, que o trânsito na Travessa e Rua da
Igreja, Freguesia de Azinhada, se processe num só sentido giratório.-------------------------------------------------------10 – Projectos de Especialidades. -------------------------------------------------------------------------------------José Soares Afonso Sobral. --------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------11- Projectos de Arquitectura. ----------------------------------------------------------------------------------------Vítor João Amaral Vergamota. ---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------12- Projectos de Arquitectura e Especialidades. ------------------------------------------------------------------Maria Beatriz Gonçalves de Magalhães. ----------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------13 – Nova Proposta do Plano de Pormenor das Laranjeiras. --------------------------------------------------- Apresentação do estudo para elaboração da proposta final. ---------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, e após explicação dos contornos do processo prestada pelo
Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente, aprovar a proposta do Plano de Pormenor das Laranjeiras, em
conformidade com a informação técnica dos Serviços e das peças apresentadas, arquivadas nos
documentos referentes à presente acta.------------------------------------------------------------------------------
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----------14 – Planos de Pormenor. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto de situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação dos serviços técnicos, aprofundada pelo Chefe do Gabinete de Apoio ao
Presidente, referente ao ponto de situação de cada um dos Planos de Pormenor no que toca ao
desenvolvimento dos

respectivos processos de conclusão, tendo a Câmara tomado conhecimento, .

Relativamente ao Plano de Pormenor das Margens do Rio Almonda, foram suscitadas diversas questões
pelo Senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara, tendo sido deliberado por unanimidade reactivar o
processo a fim de preparar com a maior brevidade uma proposta preliminar.-----------------------------------------------15- Alterações ao PDM sujeitas ao regime simplificado. --------------------------------------------------------Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Vereador Carlos Simões informou
que, em consciência, não se sente habilitado para aprovar as alterações propostas uma vez que não possui o
PDM em vigor nem lhe foi possível observar as respectivas plantas, disponibilizadas para consulta nos
serviços.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atendendo aos argumentos aduzidos, foi então proposto pelo Senhor Presidente que esta matéria
fosse votada em sessão extraordinária de Câmara, desde já marcada e convocados os Senhores Vereadores,
para dia 20 de Junho, pelas 11.00 horas, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, concordar. As peças
do processo consideradas necessárias pelo Senhor Vereador Carlos Simões para efectuar a sua análise serlhe-ão disponibilizadas até ao fim desta semana---------------------------------------------------------------------------------16- Alterações ao PDM. -------------------------------------------------------------------------------------------------Inicio do processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Também relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Vereador Carlos Simões
informou passar-se a mesma situação referenciada no ponto anterior da orddem de trabalhos.--------------------------Atendendo aos argumentos aduzidos, foi também proposto pelo Senhor Presidente que esta

matéria fosse votada na mesma sessão extraordinária de Câmara, já marcada e objecto de convocação,
tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, concordar.---------------------------------------------------------------------17- Estádio Municipal das Ademas. ----------------------------------------------------------------------------------Construção do relvado sintético. Aprovação do projecto de execução, programa do concurso
e caderno de encargos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta matéria, atendendo à impossibilidade de o Senhor Vereador Carlos Simões ter consultado os
documentos nos serviços, ficou agendada para a reunião Extraordinária de 20 de Junho.---------------------------------Vereador António Pires Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------18-Clube de Pesca da Golegã. -----------------------------------------------------------------------------------------Pedido de apoio para participação no Campeonato Regional de Pesca Desportiva. -----------------------Foi proposto pelo Senhor Vereador Pires Cardoso a atribuição de um subsídio no montante de 300
euros, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, concordar com essa atribuição.-------------------------------------19- Futebol Clube Goleganense. --------------------------------------------------------------------------------------Apoio para realização de Torneio de Futebol de 7. ---------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso propôs que fossem atribuidos os apoios solicitados, uma vez que
o Torneio irá movimentar um número assinalável de jovens, acentuando que a permanência do Estoril
Praia no Centro de Estágio será paga por este clube.---------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, ceder os complementos nutritivos, atribuir
uma pequena lembrança às equipas participantes e proceder às limpezas e cortes de ervas no Estádio ds
Ademas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20- Núcleo de Pesca dos Trabalhadores da Câmara Municipal da Golegã. ---------------------------------Solicitam oferta de troféu ou taça para Concurso de Pesca Desportiva. -------------------------------------A Câmara deleiberou, por unanimidade, atribuir uma taça para entrega no final de prova.------------
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----------21- Fora da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou, por UNANIMIDADE, analisar mais o
seguinte assunto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sociedade Recreio Musical Azinhaguense. Pedido de apoio-----------------------------------------------------Tendo em atenção a recuperação da fachada principal da sede que se pretende levar a cabo, o
Senhor Vereador Pires Cardoso propôs a atribuição de uma importância até 700 euros, a fim de suportar a
aquisição dos materais solicitados, constantes na lista anexa e que integra a relação de documentos
referentes à presente acta, tendo a Câmara deliberado favoravelmente, por unanimidade, essa atribuição.-----------22- 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 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13, 14,15, 16, 17, 18, 19 e 20.-------------------------------------------------------------------------23 -Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 13.00 horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, relembrando a
Reunião Extraordinária a realizar no próximo dia 20, pelas 11.00 horas, sendo a ordem de trabalhos
constituida pelos pontos já aqui assinalados, bem como pelas alterações de trânsito na Rua D.João IV e
Largo das Divisões, considerando-se os Senhores Vereadores devidamente convocados, 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. -----------------------------------------------------

