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==============================ACTA N.º19/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DO
ANO DE 2006: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos oito dias do mês de Setembro do ano DOIS MIL E SEIS, nesta vila de GOLEGÃ, no edifício dos
PAÇOS DO CONCELHO, SALA DAS SESSÕES,

pelas 12,00 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

E

ANA ISABEL MADEIRA MOTA SAMPAIO

CAIXINHA DUQUE, comigo, PEDRO MIGUEL FERREIRA HENRIQUES, CHEFE DA DIVISÃO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

---------------------------------------------------------------------

----------Depois do EXMO. SENHOR PRESIDENTE ter declarado aberta a reunião, foi informado que o Senhor
Vereador Carlos Paula Simões não poderia estar presente, tendo-se procedido à leitura, em voz alta e na
presença simultânea de todos, da acta da reunião do Executivo Camarário de 08 de Setembro de 2006, que
foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. ----------------------------------------------------------------------Foi exibido o balancete de Tesouraria do último dia útil, apresentando um total de disponibilidades
no valor de 326.716,09 euros (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E DEZASSEIS
EUROS E NOVE CÊNTIMOS), sendo 42.072,42 euros (QUARENTA E DOIS MIL, SETENTA E DOIS
EUROS E QUARENTA E DOIS CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ------------------------------------------No período antes da Ordem do Dia, o Senhor Vice-Presidente referiu-se às iniciativas integradas
na Semana Europeia da Mobilidade, nos dias 16 e 17 passados, bem como ao Seminário sobre Alterações
Climáticas, que constituiram uma forma de a Câmara Municipal evidenciar a manutenção da sua aposta
num Município de qualidade, em que a satisfação dos Goleganenses e Azinhaguenses consituem um
desafio e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade permanente. --------------------------------------------------------------Foi ainda abordada pelo Senhor Vice-Presidente a questão do Mercado de Azinhaga, acentuando

a vontade inequívoca de alterar o modelo caótico de organização que se tem verificado, sem prejuízo de
quaisquer alterações que haja necessidade de operar relativamente às localizações anteriormente
preconizadas. Designadamente, referiu que a situação das entradas e saídas de viaturas da Casa Agrícola
Serrão de Faria já havia determinado uma alteração nessas localizações, por forma a que aquele acesso
permanecesse livre e desimpedido.------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente abordou ainda a Recepção aos Professores ocorida no passado dia 16,
por ocasião da abertura oficial do Ano Lectivo, realçando o espírito de cooperação e colaboração que
presidem às relações entre a Câmara Municipal e os estabelecimentos escolares do concelho.--------------------------Nesta altura o Senhor Presidente informou que teria de se ausentar para receber uma delegação do
Instituto Português de Museus, tendo a restante ordem de trabalhos sido conduzida plo Senhor Vice –
Presidente Rui Lince Medinas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre os Transportes Escolares, o Senhor Vereador Pires Cardoso fez um ponto de situação,
realçando que alguns desacertos pontuais verificados têm sido imediatamente corrigidos, evidenciando o
acompanhamento do proceso efectuado com a sua presença no terreno.----------------------------------------------------O Senhor Vereador referiu-se também à Mostra de Gastronomia Ribatejana, assinalando a enorme
afluência de público durante o evento, que se afigura cada ano que passa como uma aposta ganha do
executivo municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Pires Cardoso referiu ainda a realização do 45º Aniversário e 58º
Aniversário do Clube de Campismo de Almada no Parque de Campismo Municipal, tendo os presentes no
evento manifestado um grande apreço pelo espaço e enaltecido a disponibilidade da Câmara Municipal.-------------O Senhor Vice-Presidente referiu-se, por último, ao imóvel em risco de derrocada na Rua S.José,
nº10, 12, em Golegã, historiando o processo de relacionamento com os proprietários para efectivar a
demolição – parcial ou total – do prédio, e a circunstância de, face à ausência de resposta por parte destes
quanto aos orçamentos apresentados, se ir proceder à sua notificação para que os trabalhos sejam levados a
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cabo, demolindo-se parcialmente a estrutura existente pela Câmara Municipal caso o silêncio dos
propietários se mantenha, sendo as respectivas despesas a estes imputadas.------------------------------------------------Procedeu-se, de seguida, à resolução dos assuntos constantes na ordem do dia. --------------------------------Gabinete de Apoio ao Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------1- Centro de Estudos Culturais e de Acção Social Raio de Luz. -----------------------------------------------Concessão de sepultura. ------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, discutir esta matéria noutra
ocasião, tendo em atenção as dúvidas jurídicas que suscita.-------------------------------------------------------------------2-Senhor Engenheiro Luís Aguiar de Matos. ----------------------------------------------------------------------Doação de livros à Biblioteca Municipal. ---------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, aceitar a doação das obras à
Biblioteca Municipal, manifestando o seu apreço e estima pelo Senhor Engenheiro Luis Aguiar de Matos,
que tem sabido manifestar o seu carinho pelo Concelho com isso o valorizando.------------------------------------------3- Associação Para Uma Nova Vida. ---------------------------------------------------------------------------------Solicitam apoio financeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, atribuir um subsídio no montante
de 25 euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Administração e Finanças. -----------------------------------------------------------------4- 4ª Alteração ao Orçamento e GOP. -------------------------------------------------------------------------------Foi apresentada a 4º Alteração ao Orçamento e GOP, tendo o Chefe da Divisão Municipal de
Administração e Finanças evidenciado que a regra do equilíbrio orçamental se encontra momentaneamente
excepcionada, esperando-se que a execução do orçamento venha a determinar a correcção dessa
circunstância. Referiu ainda o facto de as Finanças não estarem a processar as transferências das verbas
referentes ao IMI e Imposto de Selo em conformidade com o esperado, o que determinou algumas
dificuldades na execução da despesa corrente. Informou que vem mantendo quer o Senhor Presidente quer

a restante Vereação informados sobre a necessidade de reduzir alguns aspectos da despesa corrente,
designadamente com pessoal, e a premência em aumentar a capacidade de angariar receitas, quer correntes
quer de capital, nomeadamente pela venda de imóveis sem quaisquer interesse para o Município, pela
alteração do Regulamento da Tabela de Taxas e pela eventual alteração/actualização do tarifário referente
ao abastecimento de água, saneamento e residuos sólidos, que constituem áreas manifestamente deficitárias
numa óptiva despesa/receita.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente referiu-se ao trabalho que vem sendo efectuado nessas áreas e à
preocupação do executivo com a inversão das explorações tendencialmente deficitárias, considerando que,
sem menosprezar a lógica do serviço público, se poderão ainda assim afinar procedimentos, fórmulas e
valores de taxação de serviços, o que, após trabalho que irá realizar com os diversos serviços envolvidos,
apresentará à Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre as despesas com pessoal, o Senhor Vice-Presidente considerou de registar o esforço que
vem sendo desenvolvido por todos no sentido de manter o valor da despesa a um nível idêntico ao ano
anterior, pese embora a necessidade de manter em funcionamento equipamentos municipais cuja estrutura
funcional exigiu novas contratações a fim de se prosseguirem os objectivos delineados.---------------------------------Depois de esclarecidas diversas questões técnicas relacionadas com a operação, A Câmara
deliberou, por unanimidade dos membros presentes, ratificar a alteração orçamental apresentada----------------------5- Maria Eugénia Marques. -------------------------------------------------------------------------------------------Ratificação da autorização para constituição de hipoteca a favor da Caixa Geral de
Depósitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, autorizar a constituição de
hipoteca, por parte da Caixa-Geral de Depósitos, sobre o direito de superfície cuja transmissão havia sido
anteriormente autorizada, ratificando o despacho Presidencial de 12/09/2006.---------------------------------------------6- Fernando Mendes Antunes. ----------------------------------------------------------------------------------------Anulação do arrendamento da loja nº11 do Mercado, por falecimento do titular. ---------------
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----------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, considerar extinto o contrato
celebrado – já decorrendo esse efeito da própria lei – bem como a devolução do montante da caução
prestada ao Senhor Fernando Mendes Antunes.---------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. -----------------------------------------------------------7- Plano de Pormenor da Zona Industrial II. ----------------------------------------------------------------------Aprovação dos termos de referência do Plano de Pormenor da Zona Industrial II.----------------------- A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, aprovar os termos de referência do
Plano de Pormenor da Zona Insustrial II, em conformidade com a informação dos serviços técnicos, que
aqui se dá por integralmente reproduzida.----------------------------------------------------------------------------------------Vereador António Pires Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------8- Azinhaga Atlético Clube. -------------------------------------------------------------------------------------------- Pedido de subsídio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, conceder um apoio de 1500 euros.----------9 - Aprovação de Parte 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 em
todos os pontos da ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------10 -Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 14.00 horas, o Senhor Vice-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. -----------------------------------------------------

