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==============================ACTA N.º15/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DO ANO DE
2006: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===============================================================
----------Aos doze dias do mês de Julho 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 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 29 de Junho de 2006,
tendo sido aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor Vice-Presidente, por não ter estado presente
na referida reunião------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete de Tesouraria do último dia útil, apresentando um total de
disponibilidades no valor de 79.273,36 euros (SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E
TRÊS EUROS E TRINTA E SEIS CÊNTIMOS), sendo 38.307,13 euros (TRINTA E OITO MIL,
TREZENTOS E SETE EUROS E TREZE CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. -------------------------------No período antes da ordem do dia, o Senhor Presidente referiu pretender abordar uma matéria
referente à última Assembleia Municipal, informando não o ter feito nessa altura por não querer que a
imprensa presente conferisse um destaque jornalístico a uma matéria que, em seu entender, manifestamente
não o merece, sobretudo em prejuízo da informação relevante sobre a actividade municipal que
verdadeiramente importa à população. Não obstante, entende não dever deixar passar o assunto em claro,
passando a referir que, a propósito do Relatório da Actividade Municipal entregue aos Senhores Deputados

Municipais, foram proferidas críticas pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Azinhaga quanto à
responsabilidade sobre a fiscalização da obra de ampliação do cemitério da Freguesia. Essas críticas
assentaram na circunstância de no Relatório se referir que aquela responsabilidade recaía sobre a Câmara
Municipal, entendendo o Senhor Presidente da Junta de Freguesia que tal empreendimento era da total
responsabilidade do orgão a que preside. Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara considera seu
dever informar este executivo que a obra de ampliação foi entregue, através de concurso, à empresa Judite
Maria Carvalho da Silva Guia, na sequência da proposta de ampliação apresentada pelo actual Presidente
de Junta enquanto Vereador no anterior executivo e que obteve deliberação favorável. Ora, o anterior
Vereador proponente da ampliação do Cemitério da Freguesia, Senhor Victor Guia, marido da Gerente da
empresa Judite Maria Carvalho da Silva Guia., a quem foram adjudicados os trabalhos, e actual Presidente
da Junta dona da respectiva obra, pretende também fiscalizar a realização da empreitada, considerando
assim certamente reforçados a segurança, o sentido de isenção e imparcialidade que devem presidir aos
procedimentos adjudicatórios. -------------------------------------------------------------------------------------------------Pese embora a provável legalidade formal deste circunstancialismo, considera o Senhor Presidente
tratar-se, não só, de uma atitude pouco ética como também inestética, ao pretender-se afastar a Câmara
Municipal, que financia integralmente a obra, da respectiva fiscalização dos trabalhos, pelo que não aceita
as críticas produzidas, a esse propósito, pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Azinhaga.-------------------Sobre as suas deslocações à Azinhaga, o Senhor Presidente referiu não ter qualquer intenção, ou
obrigação, de avisar o Presidente da Junta relativamente a esse propósito, parecendo-lhe que o contrário já
poderá fazer algum sentido, verificando-se a deslocação do Presidente de Junta à sede do Concelho para o
tratamento de quaisquer matérias integradas no âmbito da suas competências. Entende o Senhor Presidente
existir aqui, bem como noutras questões institucionais e protocolares, alguma confusão por parte dos
protagonistas da Junta de Freguesia de Azinhaga, que deveriam ser bem entendidas a fim de evitar alguns
mal-entendidos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------O Senhor Vereador Carlos Simões, a propósito da questão particular do Jardim – Municipal ou não
– das Divisões, entende existir alguma confusão entre Município, Municipal e municipalidade que, de
facto, deveriam ser aprofundadas e esclarecidas, independentemente do juízo estritamente jurídico que a
questão particular do Jardim possa suscitar. Não obstante, considera estranho o “virar de costas” da
Azinhaga relativamente à Golegã, sobretudo porque lhe parece assentar mais em raízes sociológicas e
menos em motivos políticos. É, aliás, nessa perspectiva, que entenderia benéfico e apropriado um gesto de
boa vontade por parte da Câmara Municipal, retirando a designação “Municipal” conferida ao Jardim
acabando-se com uma batalha que lhe parece destituída de qualquer sentido. Não obstante a
fundamentação jurídica que possa existir para essa classificação, esa atitude por parte da Câmara seria um
primeiro passo para o apaziguamento de alguma tensão existente entre os intervenientes políticos, cujos
reflexos acabarão por atingir a população.---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente considerou que a responsabilidade que assenta em cada um dos
presentes, enquanto autarcas, é esclarecer, informar e primar pela rectidão na prossecução das actividades
de trabalho diárias promovidas no Concelho. Nesse sentido, considera que a idéia avançada pelo Senhor
Vereador Carlos Simões merece toda a consideração, pese embora a leitura diferente que, para si, resulta
deste episódio pontual relacionado com o Jardim Municipal. A atitude desejada pelo Senhor Vereador, e
que, frisou, assenta num entendimento que julga saudável, acabaria por servir os interesses daqueles que
diáriamente promovem a antítese da responsabilidade pessoal enquanto autarcas que referiu no início da
sua intervenção, desinformando e contra-informando sistemáticamente toda a actividade do executivo
camarário na Freguesia, de que é exemplo o boato posto recentemente a circular de que a Câmara
Municipal se estaria a preparar para recusar a utilização do Jardim para a realização da Festa do Bodo, o
que não tem qualquer sentido ou fundamento.-----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso concordou com a intervenção do Vice-Presidente, reafirmando
as manobras de contra-informação gratuitas e destituídas de sentido protagonizadas por autarcas com

responsabilidade na Freguesia, relativamente a

acções e compromissos asumidos pelo executivo

municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha referiu-se à reunião da Comissão Alargada da CPCJ,
realizada em 11 de Julho passado, informando que tem resultado claramente dos diversos encontros entre
as CPCJ´S do Distrito o entendimento que a CPCJ da Golegã constitui uma referência no que toca ao seu
modelo de funcionamento, tendo sido assinalado sistemáticamente o excelente apoio prestado pela Câmara
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que a CPCJ se encontra a acompanhar 45 processos no Concelho, resultando 25 de
negligência familiar, 10 de abandono escolar – cujos intervenientes se encontram todos integrados – e 10
referentes a situações diversas, que identificou.Referiu ainda que todos os processos se encontram
devidamente encaminhados e que a situação no Concelho não pode considerar-se preocupante, sendo certo
que os 45 processos referidos correspondem a 27 agregados familiares, um valor aceitável se aferido em
função da dimensão do Concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda sobre esta matéria, a Senhora Vereadora ofereceu diversos indicadores e dados estatísticos,
devidamente apreciados pelo Senhor Vereador Carlos Simões, que solicitou que essa monitorização de
processos efectuada fosse disponibilizada com regularidade aos Vereadores para efeitos informativos. ---------------Informou ainda a Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha, na sua qualidade de Presidente da
CPCJ, que iria solicitar uma reunião com o Senhor Presidente da Câmara, a fim de preparar as
comemorações do Dia Mundial da Criança – em 1 de Junho de 2007 – aproveitando a efeméride para
divulgar todas as actividades da CPCJ, numa parceria com a Cânmara Municipal, Juntas de Freguesia do
Concelho e Agrupamento de Escolas, assentando básicamente essas comemorações numa campanha
organizada de divulgação dos direitos das crianças – pensando-se no lançamento de um livro – servindo-se
com este propósito a intenção de desenvolver e fomentar uma consciência social que muitas vezes rareia na
nossa sociedade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------O Senhor Vice-Presidente completou a informação da Vereadora Ana Isabel Caixinha
relativamente à integração e acompanhamento de processos no âmbito da CPCJ anteriormente referidos,
assinalando que as empresas de Inserção e programas ocupacionais também têm tido aqui um papel
importante, sobretudo no que toca à vertente da integração. ------------------------------------------------------------------Informou ainda o Senhor Vice-Presidente que o Conselho Local de Acção Social aprovou os
pareceres relativos aos projectos de candidaturas apresentados pelo Centro Social e Paroquial da Golegã e
Santas Casas da Misericórdia de Golegã e Azinhaga ao Instituto da Segurança Social, no âmbito do
Programa PARES, seguindo agora os processos a tramitação devida . ------------------------------------------------------Sobre a questão dos furtos que têm vitimado alguns agricultores do Concelho, o Senhor VicePresidente informou que a Câmara Municipal se encontra ciente e informada do problema, mantendo
contactos com as Autoridades e a Agrotejo no sentido de concertar posições para debelar o problema.----------------Relativamente à preocupação – justa e legítima – evidenciada pelo Senhor Vereador Carlos
Simões na última sessão de Câmara relativamente aos passeios em alguns locais da Azinhaga, o Senhor
Vice-Presidente apenas pretendeu relembrar que nas Grandes Opções do Plano para 2006 se encontra
contemplada essa intervenção na Zona Histórica, evidenciando-se essa preocupação por parte do executivo
desde a primeira hora.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à Semana Europeia da Mobilidade, o Senhor Vice-Presidente informou que o respectivo
Programa se encontra em elaboração no âmbito da candidatura já apresentada, destacando-se o Seminário
subordinado ao tema das Alterações Climáticas, que decorrerá no dia 19 de Setembro, contando, entre
outros, com a presença do Professor Doutor Carlos Borrego.-----------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões referiu-se aos Planos de Actividades Extra-Curriculares,
informando que gostaria de propor que, uma vez por semana, ou com outra frequência julgada mais
conveniente, um Jornalista se deslocasse à Bibloteca Municipal ou à Escola, para que pudesse fornecer
uma visão informativa e devidamente enquadrada sobre aquilo que se passa no mundo e no País aos
alunos. Neste particular, parece-lhe verificar-se uma assustadora falta de noção sobre assuntos que estão na

ordem do dia e relativamente aos quais, apesar das fontes de informação disponíveis, os alunos, com
prejuízo próprio, não se interessam, não pesquisam nem aprofundam. ------------------------------------------------------Sobre este assunto, o Senhor Presidente concordou com as observações do Vereador Carlos
Simões, afirmando ser uma idéia válida, a trabalhar oportunamente com os serviços e o Agrupamento.---------------Relativamente aos abrigos para o Transfer, o Senhor Vereador Carlos Simões referiu-se á
necessidade de colocação desses equipamentos em Mato de Miranda e Azinhaga, junto à Carpintaria do
senhor Girão, informando o Senhor Presidente que essa matéria se encontra em análise, quer numa
perspectiva de custos quer no que diz respeito ao espaço disponível. -------------------------------------------------------Quanto à Rotunda do Campino, o Senhor Vereador Carlos Simões considerou verificar-se um
consumo excessivo de água, questionando sobre a possibilidade de reduzir esse gasto.-----------------------------------O Senhor Vice-Presidente informou já ter estabelecido contactos com a empresa no sentido de
optimizar o sistema, designadamente com a colocação de sensores.---------------------------------------------------------A este propósito, o Senhor Presidente informou que a Câmara Municipal se encontra a completar o
ciclo de automatização dos sistemas de regas dos jardins, verificando-se, aqui e ali, algumas situações a
rever.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente informou que se encontra na forja um projecto inovador de
aproveitamento dos efluentes das Etar´s, destinando-os a regas e, entre outras aplicações, ao abastecimento
dos Bombeiros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à utilização do Nº Verde, e em resposta a uma questão colocada oelo Senhor Vereador
Carlos Simões, o Vice-Presidente esclareceu e apresentou os diversos índices estatísticos de utilização da
linha, salientendo que, até ao momento, foram efectuados 286 serviços. O Vice-Presidente informou que
disponibilizará toda a informação desejada pelo Vereador Carlos Simões a breve trecho.--------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso referiu-se ao êxito que constituiu o Vólei de Praia no Jardim do
Equuspolis, dias 8 e 9 de Julho, informando que se realizará amanhã, dia 13, o Espectáculo Cor e
Movimento, com Santa Casa da Misericórdia, no Equuspolis. Informou também que nos próximos dias 15
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e 16 de Julho se realizará uma actividade de Futebol de Praia, também no Jardim do Equuspolis.----------------------O Senhor Presidente informou que se tem verificado a destruição dos Churrascos existentes na
Alverca, considerando dever proibir-se a utilização desses equipamentos para além das 20.00 horas,
matéria relativamente à qual foi manifestada total concordância por parte da Câmara Municipal. ----------------------Para finalizar este período, a Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha informou que se verificaram
0 reclamações no âmbito dos Serviços Municipais, o que constitui um dado digno de registo.--------------------------Procedeu-se, de seguida, à resolução dos assuntos constantes na ordem do dia. -------------------------------- Gabinete de Apoio à Presidência.------------------------------------------------------------------------------------- 1.- Carlos Eduardo Vidigal César Fresco. ------------------------------------------------------------------------- Oferta de livros para a Biblioteca Municipal.-----------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação dos livros, devendo ser remetida carta de
agradecimento ao Senhor Carlos César Fresco.--------------------------------------------------------------------------------- 2.- Congregação das Testemunhas de Jeová. ---------------------------------------------------------------------- Oferta de livros para a Biblioteca Municipal. ---------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação dos livros, devendo ser remetida carta de
agradecimento à Congregação das Testemunhas de Jeová.--------------------------------------------------------------------3.- Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. ---------------------------------------------Nomeação do Representante da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear o Vice-Presidente, Engº. Rui Lince Medinas, como
seu Representante na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.--------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. -----------------------------------------------------------4 – Projectos de Arquitectura. --------------------------------------------------------------------------------------- Maria Celeste Mendes de Sousa Fialho. ----------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conheecimento.------------------------------------------------------------------------------

----------5- Projectos de Especialidades. ----------------------------------------------------------------------------------------Arménio de Sousa Carvalho. ------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------Armelim da Silva Reis Correia. ---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------Vereador António Pires Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------6- Clube de Campismo do Concelho de Almada. ------------------------------------------------------------------Solicitam utilização do Parque Municipal de Campismo e apoios para realização do 45º
Acampamento e 58º Aniversário do Clube. ----------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder as solicitações assinaladas nos números 1 e 2.-------------7- Clube Desportivo de Campismo e Caravanismo Arco-Íris de Golegã. Secção Cultural
Cantares d’Outrora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitam apoio financeiro para realização de intercâmbio. ----------------------------------------------------Tendo em atenção o que já executaram em termos financeiros relativamente ao projecto inicial e a
contribuição que esta colectividade tem oferecido à Câmara no que toca à responsabilidade pela Luz e Som
de eventos municipais, o Senhor Vereador Pires Cardoso propôs a atribuição de um subsídio no valor de
150 euros, que foi deliberado favoravelmente por unanimidade.------------------------------------------------------------8- 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 em minuta, a fim de produzir efeitos imediatos, a deliberação constante no ponto 3.--------------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. -----------------------------------------------------

