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==============================ACTA N.º16/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DO ANO DE
2006: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===============================================================
----------Aos vinte e seis 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 12 de Julho 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. ---------------Sendo pública a sessão e encontrando-se Munícipes no Salão, o Senhor Presidente questionou os
presentes sobre quaisquer matérias que pretendessem apresentar, tendo o Munícipe Pedro Manuel da Costa
Francisco, de Azinhaga, relatado os problemas decorrentes do estacionamento de viaturas pesadas em
Azinhaga, no Largo do Jardim, considerando não ser o local adequado para o efeito. Contudo, uma vez que
a sua empresa – AzinhagaTrans – carece de um local para guarda das viaturas, pretende saber da
existência, naquela Freguesia, de terrenos classificados como Zona Industrial.--------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que o único espaço industrial em Azinhaga, como tal classificado no
Plano Director Municipal, é a SIC, pelo que antevê algumas dificuldades para a concretização do desejo

apresentado pelo Munícipe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente considerou que deveria ser equacionada, em sede de futura revisão do
PDM, a possibilidade de criação de outras zonas industriais para além da SIC, o que mereceu a
concordância do Senhor Vereador Carlos Simões, para quem todas as medidas tendentes a

captar

investimento e a criar riqueza são bem vindas.----------------------------------------------------------------------------------Ainda a este propósito , o Senhor Presidente lembrou a possibilidade de utilização provisória das
instalações da Agromais Plus, tendo referido que iria propor essa disponibilização so Senhor Engenheiro
Luis Vasconcellos e Sousa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais solicitações do público, passou-se ao período de antes da ordem do dia, tendo o
Senhor Presidente começado por considerar que a questão levantada pelo Sr.Lúcio na última Assembleia
Municipal se revestiu de um preciosismo inqualificável, não existindo motivos para tais críticas.---------------------O Senhor Verador Carlos Simões efectuou a segunite comunicação, que se dá por integralemente
reproduzida:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“1 – Visita aos Espaços de Jogo e Recreio do Concelho: Conforme combinado, e juntamente
com o Vereador Pires Cardoso, visitamos os EJR do Concelho, com vista a identificar potenciais anomalias
que pudessem por em causa a sua operação posterior a uma inspecção do Instituto do Desporto. Apraz-me
verificar que apenas num caso encontramos um equipamento considerado perigoso e não conforme e que
em todos os restantes espaços o equipamento se encontrava conforme. Ainda assim foram notados alguns
detalhes que podem causar não conformidade com a legislação em vigor e que se prendem sobretudo com
falta de manutenção, que a ocorrer, colocará de novo o equipamento em perfeitas condições. Num caso foi
referida a necessidade de aumentar a espessura do piso de areia e de uma forma geral, embora não grave,
poder-se-ia fazer mais pela limpeza dos espaços. Foi também sugerido que nalguns EJR da Azinhaga, os
portões de acesso fossem munidos de molas de fecho automático, à semelhança do que acontece na
Golegã. Ao Vereador Pires Cardoso foi também transmitida a necessidade de existência de um caderno de
manutenção por cada parque, que inclua dados sobre o fabricante, modelo e homologação dos
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equipamentos neles constantes, e onde sejam anotadas todas as intervenções de manutenção curativa e/ou
preventiva, que devem ocorrer a cada três meses, preferencialmente. Foi referida ainda a necessidade de
existência de uma comissão camarária de inspecção dos espaços, que deve incluir o vereador do pelouro,
um técnico da DOUA e o delegado de saúde do Concelho, entre outros que se considerem competentes
para tal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Parqueamento de bicicletas em Mato de Miranda (vide foto 1): Não me parece que se
encontre assim tão exposto ao sol, sendo que o període de maior exposição corresponderá ao período da
manhã. A medida que o dia avança, o edíficio da estação ferroviária passa a proporcionar sombra ao
parque que lhe fica adjacente.------------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Paragem do TRANSFER em Mato de Miranda: Proponho a alteração da localização da
mesma, para antes da curva, junto ao Ecoponto (foto 2), local que além disso apresenta largura de passeio
suficiente para a instalação de um abrigo convencional (foto 3). A localização actual situa-se demasiado
perto da curva, o que aliado ao facto de ocorrer frequentemente o estacionamento de veículos junto ao
estabelecimento comercial em frente (foto 3), potencia a ocorrência de situações perigosas por
estreitamento da via (foto 4). A optar-se por manter a paragem na actual localização, a possibilidade de
instalação de um abrigo de perfil reduzido deve ser, na minha opinião, considerada. Como exemplo, e
salvaguardadas as devidas proporções de materiais e dimensões, veja-se um abrigo actual de apeadeiro
ferroviário (foto 5).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Situação inadmissível do mercado semanal em Azinhaga: Assiste-se à ocupação de todo um
cruzamento, impossibilitando de forma incompreensível toda a circulação em 4 vias (fotos 6, 7 e 8). Tal
não se justifica, dado a dimensão do mercado e o número de feirantes instalados.-----------------------------------------Junte-se a isso o facto de assistirmos à instalação de bancas e viaturas imediatamente em cima do
acesso ao jardim que fica assim completamente bloqueado na sua entrada principal num sábado durante
toda a manhã (fotos 9 e 10).--------------------------------------------------------------------------------------------------------Considero de todo imperativa a necessidade de racionalizar e disciplinar a utilização da via pública

pelo mercado semanal, de modo a diminuir os incómodos causados quer aos condutores quer aos
moradores na vizinhança, que têm inclusivé apresentado queixas por abusos.----------------------------------------------Assim, uma de duas soluções deve ser implementada com carácter de urgência:--------------------------------Utilizar apenas uma das ruas para a feira semanal, por exemplo a rua em frente do Jardim,
começando imediatamente a seguir ao Portão do Jardim e prolongando-se eventualmente até à antiga
entrada da Escola Primária; ou,----------------------------------------------------------------------------------------------------Levar de novo o mercado semanal para o Largo do Miradouro, local onde já esteve instalado e que
considero de longe mais apropriado para a realização de tal actividade.-----------------------------------------------------5 - Para finalizar gostaria de ser informado do andamento das obras da Biblioteca José Saramago e
da data prevista de re-abertura, uma vez que em reunião anterior se falou em final de Julho como uma data
a procurar atingir.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O mesmo Senhor Vereador solicitou a sustituição imediata do Baloiço do Parque de Campismo,
uma vez que se trata de um equipamente de ferro e pesadissimo.-------------------------------------------------------------Quanto às matérias referenciadas nos pontos 1 e 2 da intervenção, os restantes membros do
executivo tomaram conhecimento das peocupações do Senhor Vereador, informado que os serviços já se
encontram no terreno recolhendo informação que irá possibilitar a realização das intevenções necessárias.-----------Quanto à questão do Transfer, o Senhor Presidente referiu que os serviços irão analizar e apreciar a
proposta, cujo parecer técnico será presente a um futura reunião de Câmara para análise--------------------------------Relativamente ao Mercado Semanal da Azinhaga, o Senhor presidente sugeriu ao Senhor Vereador
Carlos Simões que aapresentaasse tal matéiria fora da ordem de trabalhos, uma vez que se trata de uma
questão que srá objecto de deliberação.-------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se, de seguida, à resolução dos assuntos constantes na ordem do dia. ---------------------------------Divisão Municipal de Administração e Finanças. -----------------------------------------------------------------1.- 3ª Alteração ao Orçamento e GOP. --------------------------------------------------------------------
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.---------O Senhor Presidente efectuou uma breve apresentação do trabalho desenvolvido pela DAF, tendo o
Vice-Presidente referido os aspectos mais relevantes dos movimentos operados. O Senhor Engenheiro
Carlos Smões solicitou explicações quanto a determinados movimentos contabilísticos realizados entre
contas, que foram prestadas. A Câmara tomado conhecimento da 3ª alterção ao Orçamento e GOP. ------------------2.- Projecto de Regulamento de Utilização de Habitações Sociais da Câmara Municipal da
Golegã. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termo de Inquérito Público. Proposta de alteração elaborada pelo Serviço da Acção Social
da Divisão de Intervenção Social. -----------------------------------------------------------------------------------------------Findo o período do inquérito público, foi apresentada e explicada pelo Senhor Vice-Presidente
uma proposta de alteração aos artigos 7º e 12º, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, tendo a
Câmara deliberado, por unanimidade, submeter o Regulamento à aprovação da Assembleia Municipal com
as alterações hoje aprovadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.- Projecto de Regulamento de Transportes Escolares do Concelho da Golegã. ---------------------------Termo de Inquérito Público. ------------------------------------------------------------------------------------------Findo o período do inquérito público, o Senhor Vereador

Carlos Simões alertou para a

circunstância de a Lei 13/2006, de 17 de Abril, ter entrado em vigor já depois daaprovação do documento
pela Câmara Municipal, havendo agora necessidade de melhor adequar os termos deste documento àquele
normativo legal, tendo apresentado uma proposta de alteração do Regulamento, que se dá por
integralmente reproduzida e se encontra no arquivo de documentos referentes à presente acta . A senhora
Vereadora Ana Isabel Caixinha concordou com a necessidade de alterar pontualmente algumas situações
decorrentes da entrada em vigor daquele diploma, concordando com a proposta de supressão das alíneas j)
e r) do artigo 12º, que considerou desnecessárias, bem como a alteração do nº3 do mesmo artigo,
substituindo-se a palavara “motorista” por “vigilante” e terminando com a expressão “..com respeito pelos
artigos 1,2 e 3 da Lei 13/2006, de 17/4. A Câmara deliberou então, por unanimidade, aprovar as alterações
propostas ao projecto de Regulamento e submetê-o a aprovação da Assembleia Municipal.--------------------

----------Divisão Municipal de Intervenção Social. ---------------------------------------------------------------------------4 – Protocolo com IPLB. ------------------------------------------------------------------------------------------------Projecto Rede de Conhecimento das Bibliotecas Públicas. ------------------------------------------------------Quanto a este protocolo, o Senhor Vereador Carlos Simões questionou a Câmara sobre a inclusão,
ou não, da Bibloteca da Azinhaga, tendo o Senhor Vice-Presidente esclarecido que, atentas as dimensões
de projecto exigidas pelo Instituto Português do Livro e da Bibliotecas, apenas a Biblioteca Municipal da
Golegã havia sido contemplada. Nesta matéria, referiu ainda, os processos relacionados com a Biblioteca
de Azinhaga foram encaminhados através do Projecto Ribatejo Digital.----------------------------------------------------A Câmara deliberou então, por unanimidade, aprovar o protocolo relativo ao Projecto Rede de
Conhecimento das Bibliotecas Públicas, conferindo ao Senhor Presidente os poderes necessários para o
outorgar em representação da Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------------5 – Contrato – Programa relativo ao Financiamento do Programa de Generalização do
Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. -------------------------------------Ratificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação da Técnica Superior responsável pelo Serviço de Educação explicitando
os contornos do Contrato-Prgrama, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade, e ratificada, também
por unanimidade, a adesão entretanto verificada.-------------------------------------------------------------------------------6 – Feira Anual de S. Martinho. --------------------------------------------------------------------------------------Edital de 2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou, por unanimidade, o edital apresentado, tendo apenas sido rectificada a
designação “Bares”, que passou a “Espaço para Exploração Conjunta de Bares, em local e condições a
determinar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. --------------------------------------------------
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----------7 – Projectos de Arquitectura e Especialidades. ------------------------------------------------------------------ Artur Manuel Ventura Gouveia. Processos nºs 33/06 e 25/06. --------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------Martins & Godinho, Lda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------- 8- Projectos de Arquitectura. Alterações ----------------------------------------------------------------------------Fernando Godinho da Cruz. ------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------9 – Permuta de Terrenos. ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi colocada à consideração a possibilidade de permuta de terrenos na Rua de Santa Catarina e
Rua Dr. Victor Semedo, em Azinhaga, permitindo uma melhor inserção entre as duas Ruas. A referida
permuta efectuar-se-ia, conforme informação da DOUA, entre o Senhor Nuno Gonçalo Pereira Costa
Fernandes, titular dos prédios descritos sob os números 10382 e e 11877, da Freguesia de Azinhaga, e a
Câmara Municipal, titular do prédio limítrofe. A Câmara deliberou autorizar, por unanimidade, a
efectivação da permuta, conferindo ao Senhor Presidente os poderes necessários para o efeito.-------------------------Vereador António Pires Cardoso. ----------------------------------------------------------------------------------- 10- ANTE . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitam disponibilização de viatura. -------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, disponibilizar uma viatura para os dias 24 e 31 de Agosto.----------11- Associação de Patinagem do Ribatejo. --------------------------------------------------------------------------Solicitam lembranças. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, disponibilizar os Folhetos Municipais para o evento.-----------------12- Futebol Clube Goleganense. --------------------------------------------------------------------------------------Início da época 2006/2007. Pedido de apoio para equipa Sénior. ----------------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso referiu-se ao projecto apresentado, informando que irá reunir

com os responsáveis pelo Clube a fim de melhor se inteirar dos objectivos pretendidos e condições
necessárias para a sua efectivação. Neste momento, considera que deve apenas apoiar-se a inscrição dos
atletas na Associação de Futebol de Santarém, tendo a Câmara deliberado por unanimidade, atribuir um
subsídio no montante de 2100 euros.----------------------------------------------------------------------------------------------13- Futebol Clube Goleganense . --------------------------------------------------------------------------------------Pedido de colaboração. Escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis. ---------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade discutir este assunto na próxima reunião ordinária, uma vez que o
Senhor Vereador Pires Cardoso reunirá com a Direcção a fim de esclarecer a colaboração pretendida.----------------14- Fora da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou, por UNANIMIDADE, analisar mais os
seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15- Situação do Mercado Semanal em Azinhaga. -----------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões considerou que a situação verificada semanalmente no Mercado
de Azinhaga é inadmissível, assistindo-se à ocupação de todo o cruzamento, impossibilitando de forma
incompreensível toda a circulação em 4 vias, demonstrando as suas afirmações através de fotos tiradas no
local e que exibiu aos presentes. Em seu entender não existe qualquer justificação para o aparato
semanalmente instalado, dado a dimensão do mercado e o número de feirantes que ali se deslocam. Referiu
ainda a circunstância de a instalação de bancas e viaturas se processar imediatamente em cima do acesso ao
jardim, que fica assim completamente bloqueado na sua entrada principal, logo a um sábado, durante toda
a manhã, exibindo também fotos comprovativas. Face ao exposto, considerou de todo imperativo
racionalizar e disciplinar a utilização da via pública pelo mercado semanal, de modo a diminuir os
incómodos causados quer aos condutores quer aos moradores na vizinhança que têm, inclusivamente,
apresentado queixas por abusos. Para debelar as situações descritas, considera que uma de duas soluções
deve ser implementada com carácter de urgência: ou utilizar apenas uma das ruas para a feira semanal, por
exemplo a rua em frente do Jardim, começando imediatamente a seguir ao Portão e prolongando-se,
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eventualmente, até à antiga entrada da Escola Primária; ou transportar de novo o mercado semanal para o
Largo do Miradouro, onde já esteve instalado e que considera ser, de longe, mais apropriado para a
realização de tal actividade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------A este propósito, o Senhor Vereador Pires Cardoso referiu que já se deslocou duas vezes ao local
do mercado, a pedido expresso de munícipes incomodados com as situações descritas, tendo comunicado
ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia a inteira e total disponibilidade da Câmara Municipal para
encontrar uma solução a contendo de todos os intervenientes.----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente considerou que a realização de uma intervenção da Câmara Municipal
naquela actividade semanal se afigura imperativa, uma vez que lhe parece reinar uma certa anarquia no que
toca ao ordenamento dos espaços, com natural prejuízo para os munícipes, sendo certo que com essa
intervenção deverão sempre ser acauteladas as naturais expectativas de bom negócio quer por parte dos
feirantes quer por parte do comércio local vizinho.-----------------------------------------------------------------------------Neste sentido, o Senhor Vice-Presidente afirmou a sua concordância com a necessidade de intervir
naquele espaço, como aliás havia já transmitido anteriormente ao Vereador Carlos Simões, parecendo-lhe
que, na linha de raciocínio e preocupação manifestadas pelo Senhor Presidente quanto à intenção de não
prejudicar os Senhores Feirantes e, muito menos, os lojistas vizinhos, se deveria optar pela primeira
hipótese sugerida pelo Vereador Carlos Simões, ordenando-se o espaço destinado ao Mercado Semanal
apenas ao longo da Rua das Divisões, começando imediatamente a seguir ao Portão e prolongando-se, até à
antiga entrada da Escola Primária.-------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o ordenamento assim proposto, devendo
elaborar-se edital para o efeito, considerando-se adequado que esta alteração passe a vigorar já para o
primeiro mercado de Setembro.----------------------------------------------------------------------------------------------------16 – Interrupção das reuniões de Câmara no mês de Agosto.---------------------------------------------------Tendo em atenção a repartição de férias dos diversos membros do executivo, foi deliberado por
unanimidade que não se realizariam sessões durante o mês de Agosto, salvo necessidade de deliberar sobre

quaisquer matérias urgentes ou inadiáveis, ficando marcada a próxima reunião ordinária para 6 de
Setembro de 2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15- 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 1,2,3,4,5,6,10, 11, 15 e 16.-------------------------------------------------------------------------------------------------16 -Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 13.00 horas, o Senhor Vereador Pires Cardoso 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. -------------------------------------

