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==============================ACTA N.º14/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DO ANO
DE 2006: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos vinte e nove 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 ordinariamente a CÂMARA
MUNICIPAL, estando presentes além do EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE JOSÉ TAVARES VEIGA
SILVA MALTEZ, 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 PRESIDENTE ter declarado aberta a reunião informou que o Senhor VicePresidente se encontrava ausente por motivos relacionados com a actividade Municipal, tendo a Câmara
deliberado por unanimidade dos membros presentes considerar justificada a sua ausência. De seguida
procedeu-se à leitura, em voz alta e na presença simultânea de todos, das actas das reuniões ordinária do
Executivo Camarário de 14 de Junho de 2006, e extraordinária de 20 de Junho de 2006, tendo ambas sido
aprovadas por unanimidade dos membros presentes. --------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete de Tesouraria do último dia útil, apresentando um total de
disponibilidades no valor de 139.938,49 euros (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E
TRINTA E OITO EUROS E QUARENTA E NOVE CÊNTIMOS), sendo 80.565,63 euros (OITENTA
MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO EUROS E SESSENTA E TRÊS CÊNTIMOS), de
operações não orçamentais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia, o Senhor Vereador Carlos Simões referiu-se à situação da
fábrica da Opel na Azambuja, manifestando a sua profunda preocupação com essa matéria, sobretudo pelas
repercussões que advirão aos cerca de 20 agregados familiares da Freguesia de Azinhaga, a confirmar-se o

fecho daquela unidade fabril. Acentuou tratarem-se de trabalhadores altamente especializados em
determinadas funções, sobretudo relacionadas com a operação dos robots das diversas linhas de montagem
e que, por isso mesmo, não poderão rentabilizar essa formação noutros sectores de actividade, o que se
afigura um panorama muito complexo.-------------------------------------------------------------------------------------------Sobre esta matéria, o Senhor Vereador Pires Cardoso revelou que esta questão foi levantada já no
âmbito da CULT, procurando-se actualmente acertar medidas e concertar posições, sendo certo que têm
sido estabelecidos contactos com o Presidente da Câmara da Azambuja no sentido de o problema ser
tratado como uma questão social que ultrapassa em muito aquela zona geográfica mais próxima da unidade
fabril, atingindo também, designadamente, o nosso concelho.----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente afirmou que acompanha esta situação desde a primeira hora, não só com o
Presidente da Câmara de Azambuja, como também com pessoas das suas relações que desempenham
funções na unidade e membros do Governo da República. A percepção que lhe oferecem estes contactos e
ligações é que a fábrica vai mesmo fechar, o que configura uma situação, de facto, deveras preocupante,
uma vez que associados à falta de qualidade de vida surgem os problemas sociais e, associados a estes,
episódios muito complexos ao nivel familiar. Por parte do Governo, obteve a garantia pessoal de um dos
seus membros que tudo está a ser feito para que a fábrica seja entregue a outro grupo industrial, ainda que,
certamente, não seja possível assegurar a transição de todos os actuais trabalhadores. Aquilo que propõe, e
sendo certo que que ainda decorrem conversções e contactos a esse nível, é aguardar mais uma pouco até
se estar na posse de dados mais concretos, guardando para essa altura uma tomada de posição formal da
Câmara Municipal, no sentido de sensibilizar o Ministro da tutela. Considerou não poder ser esquecido que
uma Freguesia tão pequena já foi extremamente afectada com o encerramento de uma outra unidade fabril
– a SIC – afigurando-se mais este encerramento como uma reedição nada desejável desse episódio
marcante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por unanimidade dos membros presentes, a proposta do Senhor Presidente foi aceite.-----------------
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----------Ainda neste período, o Senhor Vereador Carlos Simões solicitou que os serviços camarários
competentes procedessem à construção dos passeios na Rua do Miradouro, entre o Largo do Arnado e o
Largo do Miradouro, uma vez que a situação actual não é aceitável. Referiu ainda que nalguns locais
deverão ser utilizados seixos e noutros calçada Portuguesa. O Senhor Presidente salientou que essa
intervenção já estava programada e agendada para a Rua do Loureiro, pelo que a zona referenciada pelo
Senhor Vereador também irá ser, concerteza, abrangida.----------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões pediu também a resolução rápida da situação verificada no
passeio da Rua do Cabo das Casas, na terminação com a Travessa do César, no local assinalado nas
fotografias que exibiu, uma vez que constitui um factor de risco elevado para a circulação de viaturas, com
as responsabilidades por danos eventualmente provocados a serem, naturalmente, assacadas à Câmara
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu ter conhecimento que essa situação já havia sido referenciada nas
reuniões técnicas de programação de trabalhos dos Serviços, devendo a intervenção processar-se
rapidamente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões solicitou esclarecimentos quanto à previsão de abertura da
Biblioteca Municipal de Azinhaga, tendo sido informado pelo Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente
que a Biblioteca estará operacional no início do próximo ano lectivo.-------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões considerou inadequado que durante todo o verão a Biblioteca
estivesse fechada, uma vez que a população mais jovem está habituada a frequentar aquele espaço.-------------------O Senhor Presidente referiu que as obras em curso são de alguma dimensão, uma vez que o espaço
detinha condições deficientes, tendo as necessárias intervenções vindo a ser sucessivamente adiadas por
este ou por aquele motivo. É óbvio que tem noção do incómodo que este transtorno causa aos utentes, mas
as obras também eram necessárias e só agora foi possível a sua realização.------------------------------------------------O Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente acentuou a dimensão da obra, com intervenção nos
pavimentos, substituição de rede eléctrica e colocação de ar condicionado, afirmando que será,

necessariamente, um trabalho demorado.-----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que, não obstante a previsão inicial de conclusão dos trabalhos apontar
para mais tarde, se iria tentar que até fim de Julho, início de Agosto, a obra ficasse concluída.--------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões solicitou ainda esclarecimentos sobre uma matéria com a qual,
acentuou, não pretende criar qualquer tipo de polémica, pese embora se sentir na obrigação, face às
considerações que lhe chegaram sobre o assunto, de exigir explicações. Em concreto, solicitou a listagem
dos jovens seleccionados para a Universidade Jovem, acompanhada dos critérios de escolha utilizados
pelos serviços, bem como a indicação dos meios de divulgação da iniciativa.----------------------------------------------A Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha informou que a selecção foi efectuada pelos serviços,
tendo em atenção o rendimento escolar e respectivas classificações, de entre os candidatos inscritos, que
foram exactamente no número máximo admissível, ou seja, dez alunos.----------------------------------------------------O Senhor Presidente efectuou uma ligação telefónica com a Técnica Superior responsável pela
organização da iniciativa, que prestou – em alta voz – os esclarecimentos solicitados pelo Senhor
Vereador. Nomeadamente, confirmou que o processo de selecção foi desenvolvido pelas escolas,
informando que foram distribuídos cartazes para colocação nas diversas turmas e demais locais de
divulgação na comunidade escolar, tendo o Senhor Professor Saldanha Mendes tutelado esta intervenção.
Referiu ainda que foi promovida uma reunião de preparação e divulgação da iniciativa com o Professor,
Representante dos Pais e Representante dos Alunos, não tendo o Representante dos Pais comparecido.
Nesta reunião foi também acentuado o propósito de divulgar a iniciativa. O Senhor Presidente terminou
dizendo que a fiscalização dessa divulgação já não é competência dos serviços, tendo a Câmara Municipal
promovido a iniciativa junto de quem de direito, suportando os custos associados, e assumindo que a
escola é uma entidade de bem, que conferiu a melhor atenção à iniciativa.-------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões achou-se relativamente esclarecido, considerando lamentável a
ausência dos pais nestas reuniões de preparação, o que poderia evitar mal-entendidos e deformações na
informação transmitida. Não obstante, manteve a solicitação relativamente à documentação que sobre esta
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matéria seja possível fazer-lhe chegar.--------------------------------------------------------------------------------------------Por último, o Senhor Vereador Carlos Simões referiu-se à sua participação na Acção de Formação
promovida pela APSI, informado os presentes relativamente a diversas matérias abordadas, que considerou
de grande utilidade e relevo, designadamente no que diz respeito à segurança de instalações e
equipamentos, acentuando que hoje se discutem estas matérias numa perspectiva de gestão do risco e já
não propriamente de tratamento da segurança. Como curiosidade revelou que, ao contrário do que era seu
entendimento, a areia – desde que devidamente cuidada – é o melhor piso para as crianças e não as
plataformas sintéticas esponjosas comummente utilizadas. Informou que irá disponibilizar toda a
documentação que recolheu na acção, tendo o Senhor Presidente sugerido que articulasse essas
informações com o Vereador António Pires Cardoso.--------------------------------------------------------------------------Nesta matéria, o Senhor Vereador Carlos Simões disponibilizou-se para prestar toda a colaboração
que a Câmara entenda, tendo o Senhor Presidente sugerido que preparasse um artigo sobre o assunto para
publicação no próximo Boletim Municipal, o que foi prontamente aceite pelo Senhor Vereador.-----------------------O Senhor Vereador António Pires Cardoso referiu-se às diversas iniciativas «Jovens em Férias de
Verão», considerando que é importante promover a ocupação dos tempos livres aproveitando as
potencialidades naturais e infra-estruturais do Concelho.----------------------------------------------------------------------Referiu-se ainda o Senhor Vereador à abertura das Piscinas descobertas da Golegã, que irão
funcionar numa lógica de integração com o Complexo das Piscinas Municipais, quer no que toca à
utilização de espaços comuns, designadamente recepção e balneários, quer no que diz respeito ao pessoal
de apoio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Pires Cardoso referiu, ainda, que no fim-de-semana de 7, 8 e 9 de
Julho irá decorrer um Torneio de Volei no Jardim do Equuspolis.-----------------------------------------------------------Procedeu-se, de seguida, à resolução dos assuntos constantes na ordem do dia. ---------------------------------Divisão Municipal de Intervenção Social. ---------------------------------------------------------------------------1- Auxílios Económicos 2005/2006.---------------------------------------------------------------------------

----------Inclusão de aluna no Escalão. -----------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação da Técnica Superior responsável pela Divisão de Intervenção Social,
solicitando o reposicionamento da aluna aí referenciada no Escalão A, em virtude de possuir deficiência
relevante para efeitos de aplicação do Anexo III, do Despacho nº19797, de 30 de Agosto de 2005. A
Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, a inclusão da referida aluna no Escalão A,
devendo tal rectificação ser transmitida à Escola.-------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. -----------------------------------------------------------2 – Projectos de Arquitectura e Especialidades. ------------------------------------------------------------------António Carlos Machado Matias. ------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------3- Ana Maria Filipa Irra Mendes Núncio. --------------------------------------------------------------------------Parecer quanto à Constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes,
nos termos do artigo 54º, nº1, do DL 64/2003, de 23 de Agosto. -----------------------------------------------------------Face à informação dos Serviços, a Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes,
emitir parecer favorável, uma vez que da operação não resulta a divisão do prédio, a violação do artigo 54º
da Lei 64/2003, ou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.--------------------------------------------------------4- Gabiurbe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Loteamento na Rua da Arrochela. Alteração da mancha de implantação dos lotes 1,2 e 7. -------------Face à informação dos Serviços, a Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes,
autorizar a alteração da mancha de implantação dos lotes 1,2, e 7, em conformidade com as peças
desenhadas no processo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vereador António Pires Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------5- Grupo Etnográfico “Os Camponeses da Golegã”. -------------------------------------------------------------Solicitam utilização do Equuspolis e presença do Senhor Presidente. -------------------------------
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----------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, autorizar a utilização do Auditório
do Equuspolis, bem como assegurar a representação do Executivo Municipal no evento.-------------------------------6- Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas. ---------------------------------------------------------------------------Circuito Cicloturistíco. Solicitam lembrança ou troféu. ---------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, oferecer um troféu aos
requerentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vereadora Ana Isabel Caixinha.--------------------------------------------------------------------------------------7- Projecto de Regulamento Municipal de Remoção de Veículos Abandonos e em Fim de
Vida.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha efectuou uma apresentação do projecto, considerando
que a acção ficalizadora tem resolvido os problemas verificados a este nível, não existindo no Concelho
um número assinalável de veículos em fim de vida. Com a aprovação e entrada em vigor deste
Regulamento esperam-se, contudo, algumas melhorias e, sobretudo, melhor informação junto dos
Munícipes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões também acentuou este aspecto da informação aos Munícipes,
considerando ser essencial. Colocou diversas questões à Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha, que
foram esclarecidas, manifestando reservas quanto à aquisição pela Câmara Municipal dos veículos não
reclamados, temendo que a própria Câmara se torne um depósito de veículos em fim de vida, bem como
quanto à responsabilidade pelos danos relacionados com o transporte e guarda das viaturas.----------------------------A Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha acentuou que as soluções preconizadas no projecto de
regulamento sobre essas matérias têm fundamento expresso no Código da Estrada, pelo que constituem
imposições legais. Quanto à guarda dos veículos e uma vez decorridos os prazos e tramitação necessária, a
Câmara desencadeará as iniciativas conducentes à alienação das viaturas como sucata.----------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões considerou que no artigo 19º se deveria mencionar
expressamente a Inspecção Geral do Ambiente, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade dos membros

presentes, concordar com a introdução dessa entidade no corpo do artigo.-------------------------------------------------- O Senhor Vereador Carlos Simões considerou ainda que, não obstante constituir atribuição da
Fiscalização Municipal, deveria reforçar-se essa componente no artigo 21º, aditando-se uma alínea d) com
a seguinte redacção: «Informar a Cãmara Municipal da existência de depósitos ilegais de sucata e depósitos
de veículos em fim de vida em locais não licenciados.»------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, concordar com esse aditamento,
tendo deliberado, também por unanimidade dos membros presentes, aprovar o projecto de regulamento
com as alterações efectuadas, submetendo-o a inquérito público através da sua publicação em Diário da
República.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8- Fora da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou, por UNANIMIDADE, analisar mais o
seguinte assunto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Associação Despertar para a Vida. Atribuição de apoio financeiro.---------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, atribuir um apoio no montante de
50 euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9- 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, 5, e 6.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 -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. -----------------------------------------------------

