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==============================ACTA N.º13/06==================================
----------REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DO
ANO DE 2006: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos VINTE 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 extraordináriamente 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 resolução dos
assuntos constantes na ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------Gabinete de Apoio à Presidência--------------------------------------------------------------------------------------1 – Alterações de trânsito. ----------------------------------------------------------------------------------------------Rua D.João IV e Largo das Divisões, em Azinhaga. --------------------------------------------------------------O Senhor Presidente manifestou o seu entendimento quanto às alterações de trânsito propostas,
acentuando, relativamente à Rua D.João IV, que muitas vezes se verificam congestionamentos nas zonas
mais estreitas, numa artéria que constitui um dos pontos de passagem e de acesso mais nobres da Vila. Por
outro lado, relembrou que a sua filosofia enquanto Presidente de Câmara, sempre foi adaptar o trânsito às
necessidades de tráfego sem causar incómodos às pessoas, o que continuará sempre a tentar que se
verifique. Deste modo, considera que aquela artéria poderá ser beneficiada com a realização das alterações
referenciadas na planta e informação técnica que ficarão anexas aos documentos da presente acta,
destacando-se o sentido único, de poente para nascente, na Rua D.João IV, entre a Rua do Parque de
Campismo e a Rua Heliodoro Salgado, com as consequentes alterações nas vias circundantes. Referiu

ainda que, deste modo, se criarão condições para a eventual colocação de uma ciclovia, passagem pedestre
melhorada e mesmo passagem de cavaleiros ou carros de cavalos. ----------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões colocou a questão de saber se a Rua Heliodoro Salgado,
tratando-se de uma zona densamente habitada, não sofreria incómodos acrescidos, tendo Senhor Presidente
manifestado o seu entendimento que tal não se verificaria. -------------------------------------------------------------------Foram assim aprovadas, por unanimidade, as alterações de trânsito na Rua D.João IV e artérias
circundantes, sendo as rectificações assinaladas nesta reunião comunicadas aos serviços técnicos para que
elaborem a correspondente planta, que ficará anexa aos documentos referentes à presente acta.------------------------Relativamente ao Largo das Divisões, em Azinhaga, a Câmara deliberou, por unanimidade, a
fixação de sentido único na Rua Santarena, sentido Rua do Curral, passando pelo Largo das Divisões, na
artéria que passa pela escola mais antiga e trânsito proibido na Rua Santarena, sentido Largo da Praça para
o Mercado, até à Rua Vítor Semedo.----------------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. -----------------------------------------------------------2- Alterações ao PDM sujeitas ao regime simplificado. ----------------------------------------------------------Aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação técnica dos serviços, anexa nos documentos referentes à presente acta,
tendo o Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente referido algumas discrepâncias, em termos de plantas,
resultantes do cruzamento de dados dessas peças em papel com os dados informáticos, noutras escalas,
acentuando que se tratam de diferenças pouco significativas mas que é necessário rectificar, verificando-se
o alargamento de perímetros em algumas áreas.---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões colocou diversas questões relacionadas com as zonas
classificadas como REN e RAN, bem como às condicionantes resultantes do Domínio Hídrico,
considerando que as alterações propostas tinham razão de ser e que se deveriam, de facto, operar.---------------------Finda a discussão, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações propostas na
informação técnica dos serviços, submetendo-as à aprovação da Assembleia Municipal.-----------------------
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----------3- Alterações ao PDM. --------------------------------------------------------------------------------------------------Inicio do processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente informou que se encontram em negociação as Cartas
da REN e RAN, tendo a Câmara Municipal informado já as entidades competentes que não se encontra de
acordo, designadamente, com os limites de cheia, no sentido de permitir mais zona urbanizável.-----------------------O Senhor Vice-Presidente considerou que este é o momento certo para avançar com este processo,
uma vez que caminhará em paralelo com os Planos Regionais de Ordenamento do Território

e as

alterações ao regime da REN, de iniciativa governamental.-------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões referiu a sua concordância com o timming para iniciar este
trabalho, considerando que o processo deve ser o mais publicitado possivel , por forma a integrar todas as
situações desajustadas relativamenta às quais se afigure possível rectificação ou enquadramento mais
favorável.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o início do processo.------------------------4- Estádio Municipal das Ademas. -----------------------------------------------------------------------------------Construção do relvado sintético. Aprovação do projecto de execução, programa do concurso
e caderno de encargos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a esta matéria, o Senhor Vice-Presidente referiu existir uma pré-candidatura já
apresentada na Medida Desporto, sendo que a aprovação destas peças e consequente comunicação aos
responsáveis pela Medida poderá reforçar a aprovação do processo. --------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões questionou sobre a homologação do relvado para realização de
competições oficiais, tendo sido referido pelo Senhor Vice-Presidente que tem a classificação FIFA de
duas ou três estrelas, não podendo precisar de momento, sendo qualquer uma delas homologada para essas
competições.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões solicitou cópia do projecto de candidatura, que lhe será
entregue oportunamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução, caderno
de encargos e programa do concurso, presentes à reunião.---------------------------------------------------------------------5 -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 Miguel Ferreira Henriques, Chefe da Divisão Municipal de
Administração e Finanças, redigi, subscrevo e também assino. -----------------------------------------------------

