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==============================ACTA N.º22/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DO
ANO DE 2006: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos dois dias do mês de Novembro 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 18 de Outubro de
2006, tendo sido aprovada por Unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete de Tesouraria do último dia útil, apresentando um total de disponibilidades
no valor de 267.980,89 euros (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS), sendo 65.130,34 euros (SESSENTA E CINCO MIL, CENTO
E TRINTA EUROS E TRINTA E QUATRO CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. -----------------------------No período antes da ordem do dia, o Senhor Vereador Carlos Simões efectuou a seguinte
intervenção, que integralmente se reproduz:----------------------------------------------------------------------------

----------Manifesto aqui a minha preocupação, que aliás já fiz chegar ao Vereador Pires Cardoso há
semanas atrás, pelo estado de conservação de algumas das árvores (nomeadamente sobreiros) que
ladeiam a EN 365-4 entre Azinhaga e Mato de Miranda. Algumas das referidas árvores encontramse em condições de extrema perigosidade, com a mais que provável ocorrência de queda de ramos

e troncos na Via, durante o próximo Inverno que se prevê de difíceis condições climatéricas. Num
dos casos, o de um sobreiro situado junto ao entroncamento da Quinta da Cholda, é iminente a
queda do mesmo sobre a Via. Eu próprio já fui, no trajecto matinal para a Estação de Mato de
Miranda, obrigado a sair do carro para retirar ramos de considerável dimensão caídos na Estrada.
Anexo as fotos en365-4_1, en365-4_2, en365-4_3, mostrando a referida situação. Solicito ainda
que não se proceda simplesmente ao abate das àrvores e que se substituam as mesmas por novas
àrvores que permitam manter o encanto, que lhe é conferido pelas mesmas, das nossas estradas.--------------Estrada Municipal 8 (Estrada de Santa Inês): Aparente deficiência da drenagem por
obstrução das valas. Fiz chegar de imediato ao Vereador Pires Cardoso a informação sobre a
situação que se verificava no dia 22-10-2006 e que se mostra nas fotos CM8_1, CM8_2 , CM8_3,
CM8_4. Tal como acima se refere, é previsível um Inverno rigoroso com elevados níveis de
pluviosidade. Foram já ou irão ser ainda levadas a cabo as intervenções pelos Serviços Municipais
julgadas necessárias para minimizar os efeitos dessas condições nas vias municipais? Dentro da
povoação, foram nesse dia relatadas situações de alagamento que parecem originadas em
entupimento das sarjetas, pelo que se refere aqui a eventual necessidade de se verificarem essas
situações logo que possível, se tal não foi ainda feito.----------------------------------------------------------------Ainda prevendo um Inverno rigoroso e tal como já aconteceu na passada semana, é
expectável que diversas vias que servem o concelho venham a passar por períodos de submersão.
Aconteceu já na E.N. 365, entre Azinhaga e Santarém, entre o entroncamento do Reguengo do
Alviela e a ponte sobre o Rio com o mesmo nome. Nessas alturas, a existência de vias alternativas
é crucial para a mobilidade dos municipes que por motivos profissionais ou outros têm que se
deslocar no sentido de Santarém diariamente. Uma das vias alternativas mais práticas para esse
efeito é a EN 365-4, que liga a Azinhaga a S. Vicente do Paúl. Infelizmente a mesma, entre o Km 5
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e o Km 9 encontra-se em deploráveis condições de conservação que transformam a passagem
desses 4 Km num verdadeira inferno para condutores e veículos (fotos 365-4_1 e 365-4_2).
Proponho que se faça chegar junto da DEP ou, no caso da mesma estrada já ter sido desafectada, à
Câmara Municipal de Santarém, um pedido no sentido de se efectuar uma operação de manutenção
ao referido troço, que permite viabilizar a sua utilização plena em caso de corte da EN 365.-------------------EN 365: Em que resultou a reunião com a Direcção de Estradas? O facto é que somos
confrontados com uma situação de completo alagamento de algumas zonas da via dentro de
Azinhaga, com os consequentes custos para a segurança rodoviária e dos munícipes. Ainda por
cima, em conversa com um técnico da DE, foi-nos dito, e cito, que este piso “tem uma garantia de
4 anos”, mas que ele próprio não acredita que se passem mais de dois anos sem que comecem a
aparecer zonas danificadas do pavimento ,fruto da má drenagem e do ainda assim relativamente
elevado tráfego. É da maior importância que a situação seja esclarecida e principalmente por dois
motivos que, em cada dia, colocam os condutores e munícipes em perigo: Refiro-me à questão da
marcação da via, quer dentro da povoação, com a inexistência de passagens de peões (que
considero fundamentais junto das paragens dos transportes colectivos) bem como fora da
povoação, onde a inexistência de marcação (pelo menos do eixo da via) transforma actualmente
uma viagem durante a noite entre a Azinhaga e a Golegã num verdadeiro martírio, principalmente
em condições climatéricas adversas, como chuva e nevoeiro. Por experiência própria, e não me
considero um condutor inexperiente, o cruzamento, nessas condições, com outro carro é agora uma
manobra de elevada perigosidade.----------------------------------------------------------------------------------------Estado dos diques: Dado ter sido accionado o Plano de Emergência de Cheias para o
Distrito de Santarém, e numa perspectiva meramente preventiva, gostaria de saber se foi já feito ou
será ainda feito um levantamento das condições dos Diques do Concelho para posterior

comunicação aos organismos competentes a fim de serem reparadas eventuais deficiências (fotos
saojoao_1, saojoao_2, saojoao_3)? Pergunto isto porque tive ocasião de observar pessoalmente
que tais operações têm decorrido em alguns pontos do Dique de Valada (e no campo de Valada)
nas últimas semanas com vista a uma previsível situação de Cheia.------------------------------------------------Situação de ruína em edifícios que confrontam com a Via pública: Se nalguns casos, as
habitações em ruínas se encontram em zonas escusas do Concelho e não perturbam de forma maior
os munícipes, noutros ou colocam em risco pessoas e bens ou constituem espectáculo degradante
para o aglomerado em que se inserem ou as duas coisas. Já se falou nesta mesa da situação da casa
Leitão em Azinhaga, propriedade de herdeiros ausentes. Aproveito para referir também dois outros
casos situados na mesma freguesia: a Casa Hintze Ribeiro e a denominada “Fábrica do Sabão”. No
1º caso, a frontaria correspondente à antiga Adega e outros anexos, encontra-se completamente
degradada e é visível que os telhados já desabaram, conferindo assim um triste aspecto à Rua
Principal de Azinhaga (fotos hintze_1, hintze_2). No 2º caso, o peso de décadas de abandono é
visível em todas as construções da antiga Fábrica. Numa situação em particular, uma parede da
mesma (que confronta com a Rua de Santa Teresinha) apresenta sinais de iminente derrocada, por
desabamento do telhado, e leva a que os munícipes aí residentes temam pela sua segurança e dos
seus bens, nomeadamente viaturas estacionadas (fotos sabao_1, sabao_2, sabao_3). A minha
questão vai no sentido de saber se pode esta Câmara fazer algo (e o que poderá fazer) para tentar
resolver ou levar os proprietários dos prédios referidos a resolverem estas situações. ---------------------------Visita de José Saramago ao Concelho: Tomei conhecimento, pelo jornal “O Riachense”
do dia 31 de Outubro, que o Prémio Nobel José Saramago irá apresentar o seu novo livro
“Pequenas Memórias” no próximo dia 16 de Novembro na Azinhaga. Por todos os motivos,
considero pessoalmente que este evento em muito honra o Concelho da Golegã e constitui
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indubitavelmente um momento alto na vida cultural do Concelho. Gostaria de saber se foi esta
Câmara contactada no sentido de participar na organização do evento. Se foi contactada, gostaria
de saber o que está a ser planeado e de que forma pretende a Câmara colaborar de modo a que este
evento seja motivo de orgulho para todos os Goleganenses e Azinhaguenses, e para que não se
diga no futuro que se alheou esta Câmara da visita e da honra que nos concede um dos maiores
escritores da actualidade, filho deste Concelho. Aproveito para pedir, se eventualmente tal ainda
não foi feito, que nessa data os dois “A” que faltam no nome “Saramago” na Biblioteca de
Azinhaga, já lá se encontrassem colocados, para evitar eventuais reparos e comentários de
visitantes e da Comunicação Social que necessariamente estarão na Azinhaga nesse dia.-----------------------O Senhor Presidente agradeceu as questões e matérias colocadas pelo Senhor Vereador,
tendo referido que a generalidade dessas preocupações são também preocupações da Câmara
Municipal, que mantem no terreno várias equipas e técnicos no sentido de se encontrarem soluções
para os problemas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente informou que se encontram previstas e em curso várias acções
de limpeza e desobstrução, considerando que a E 365 – A é, neste momento, uma boa alternativa à
E 365. Informou ainda o Senhor Vice-Presidente que se encontra agendada uma reunião com a
Câmara Municipal de Santarém, onde as questões assinaladas pelo Senhor Vereador já constam da
ordem de trabalhos. Disse, por último, que envidará todos os esforços e pressão possível para que a
marcação das passadeiras na N 365 seja uma realidade, uma vez que também considera inaceitável
a delonga que se tem verificado por parte do Instituto de Estradas.-------------------------------------------------Quanto ao levantamento sobre os diques, informou que o mesmo se encontra a ser
trabalhado pelos serviços, podendo ser apresentado a breve trecho.------------------------------------------------Relativamente à Casa Hintze Ribeiro e à Fábrica do Bagaço, referiu que o que se encontra

ao alcance da Câmara é notificar os proprietários para que intervenham na fachada, por forma a
garantir a segurança de pesoas e bens. Caso os proprietários não o façam, a Câmara prosseguirá
com os trabalhos a expensas destes.--------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao lançamento do livro do escritor José Saramago na Azinhaga, o
Senhor Presidente referiu que o Presidente da Junta de Freguesia informou o Senhor VicePresidente verbalmente que esse evento iria ocorer na freguesia, tendo-lhe sido solicitado que
informasse a Câmara Municipal por escrito a fim de canalizar a realização de quaisquer trabalhos
para os serviços respectivos.----------------------------------------------------------------------------------------------Segundo informou o Senhor Vice-Presidente, esse contacto chegou à Câmara Municipal a
26 de Outubro, tendo sido dada resposta no dia imediatamente a seguir, indicando-se a
disponibilidade da Senhora Chefe da Divisão de Intervenção Social para reunir com o Senhor
Presidente da Junta, ou quem este indicasse, para o tratamento de todas as questões relacionadas
com o evento que, obviamente, a Câmara Muncipal apoiará em tudo o que estiver ao seu alcance.
Contudo, até ao momento não deu entrada qualquer resposta ou pedido de agendamento na Câmara
Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Senhor Vereador Carlos Simões informou que iria solicitar
esclarecimentos ao Presidente da Junta, uma vez que não têm essa informação da sua parte, embora
lhe pareça, da análise superficial que fez da situação, tal como agora foi relatada pelo Senhor VicePresidente, que talvez a junta de Freguesia da Azinhaga entendesse que o assunto devesse ser
tratado pelo executivo e pelo Vereador do Pelouro das Freguesias e não pela Divisão de
Intervenção Social. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda neste período, o Senhor Vice-Presidente informou que o Conselho Local de Acção
Social aprovou o pré-diagnóstico da Rede Social, assim cumprindo o seu compromisso com o
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Instituto da Segurança Social---------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à Feira Nacional do Cavalo, informou ter sido elaborado um plano de contingência
a nivel distrital, com o apoio do Comandante Chambel, que se espera não ser necessário accionar
em caso algum. De qualquer modo, constitui obrigação do executivo prever todos os cenários, pelo
que se encontra planificado o modelo de actuação em caso de ocorrências que façam perigar a
segurança de pessoas e bens. ---------------------------------------------------------------------------------------------Quanto aos beneficiários dos programas sociais disponibilizados no âmbito do Instituto do
Emprego e Formação Profissional, o Senhor Vice-Presidente referiu a candidatura no âmbito dos
Programas ocupacionais, deste modo se conseguindo uma contribição útil para o Concelho através
da utilização de Goleganenses e Azinhaguenses sem ocupação de momento, cujos préstimos serão
canalizados para áreas de actuação que carecem de reforço dos respectivos serviços.---------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso teceu diversas considerações sobre a actividade
desportiva no Concelho, salientando o Basket 3x3, que irá decorrer nos pavilhões de Golegã e
Azinhaga, com inscrições na EB 2, 3, escolas e Bibliotecas, e o futebol também na versão 3x3.---------------Quanto ao Torneio de Ténis da Golegã, o Senhor Vereador Pires Cardoso referiu que este
ano foi já foi atingido o número máximo de participantes, o que evidencia bem o trabalho realizado
pela Secção, que deve ser realçar-se.------------------------------------------------------------------------------------Nesta altura, o Senhor Presidente teve de ausentar-se da Sessão, uma vez que necessitava
de estar presente numa reunião da Direcção da Feira Nacional do Cavalo, tendo-se procedido de
seguida, sob a condução do Senhor Vice-Presidente, à resolução dos assuntos constantes na ordem do
dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gabinete de Apoio à Presidência--------------------------------------------------------------------------------------1. Centro de Estudos Culturais e de Acção Social Raio de Luz. --------------------------------------

----------Concessão de sepultura.-------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a sepultura perpétua ao Senhor Padre João Honório
Ferreira, mediante o pagamento das respectivas taxas, devendo dessa circunstância ser dado conhecimento
ao Centro de Estudos Culturais e de Acção Social Raio de Luz.---------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Intervenção Social-----------------------------------------------------------------------------2. Auxílios Económicos 2006/2007.-------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões manifestou preocupação face à listagem de atribuições e
exclusões que analisou, uma vez que verifica uma estranha percentagem de excluídos na Azinhaga,
comparativamente com a Golegã, considerando que seria oportuno conhecer uma média dos valores de
rendimento apresentados pelos titulares de uma e outra freguesia., assim como o rendimento máximo e
mínimo também apresentados em ambos os casos. Em concreto, referiu-se a duas situações do seu
conhecimento pessoal, em que as decisões dos serviços lhe causam particular perplexidade, sem pretender,
contudo colocar em causa o trabalho de ninguém, que presume correctamente efectuado.---------------------------------O Senhor Vice-Presidente referiu que esta matéria é disciplinada por normas e fórmulas de cálculo
perfeitamente claras, valendo a documentação certificada pelo serviço de finanças para a respectiva
avaliação. Tudo aquilo que possa constituir o nosso conhecimento pessoal sobre a veracidade ou não dos
rendimentos apresentados pouco ou nada vale, uma vez que a Câmara Municipal não tem competência para
contestar os títulos oficiais de evidência de rendimentos que são apresentados.---------------------------------------------A Senhora Chefe da Divisão de Intervenção Social prestou esclarecimentos através do telefone,
tendo reforçado as afirmações já produzidas e acentuando que as listas de atribuição estiveram afixadas nas
respectivas escolas, sem que se verificasse qualquer reclamação. Manifestou disponibilidade para fornecer
ao Senhor Vereador todos os cálculos e documentação para que verificasse, ele mesmo, as atribuições e
exclusões, tendo este aceite e agradecido a sugestão.----------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou, assim, conhecimento da listagem de Auxílios Económicos 2006/2007, aprovada
pelo Conselho Municipal de Educação, ratificando-a, solicitando, no entanto, a reavaliação da exclusão de
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Ruben Miguel Cruz Silva, cuja situação social será também objecto de avaliação e acompanhamento por
parte da Técnica de Acção Social da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. -------------------------------------------------------------3. Projectos de Arquitectura e Especialidades. ----------------------------------------------------------------------Isidoro Pica Martins. Processo 07/05.----------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------Jerónimo António Valente Mouquinho. Processo 50/06.-----------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------4. Determinação de Índice de Conservação de Prédio.-------------------------------------------------------------Nomeação do Técnico Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, nomear a Arquitecta Joana Ramirez Carvalho para realizar o
trabalho de determinação do índice de conservação do prédio situado na Rua Agostinho Macedo, nº6, 1D e
E.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Alteração ao Loteamento João Manuel Dias Vieira e Outros.-------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento requerida, de acordo com
a informação dos serviços técnicos, devendo as respectivas taxas ser liquidadas em conformidade, pelo valor
de € 2.908, 54.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vereador António Pires Cardoso-------------------------------------------------------------------------------------6. Clube de Ténis da Golegã. IX Open da Golegã/FNC.---------------------------------------------------------Apoio Financeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um apoio no montante de € 850, manifestando
ainda a intenção de continuar a prestar o apoio ao seu alcance em futuras realizações do Open, considerando
a projecção e dimensão já atingidas pelo evento.---------------------------------------------------------------------------------7. Clube de Ténis da Golegã. IX Open da Golegã/FNC.-----------------------------------------------------------Apoio logístico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder os apoios solicitados pelo Clube de ténis, bem
como disponibilizar os courts da Azinhaga nas datas pretendidas.-------------------------------------------------------------8. Associação Protectora dos Animais “Os bons Amigos”.--------------------------------------------------------Pedido para revisão de verba de comparticipação para 2007.----------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente explicitou o enquadramento do pedido efectuado pela associação,
considerando que a Câmara deve continuar a apoiar as actividades da Associação que, na prática, mantêm,
em funcionamento o Canil Municipal. O Senhor Vereador Pires Cardoso considera, assim, justo que o
apoio seja reforçado na medida em que essas tarefas acarretam custos elevados e se pretende que o espaço
do Canil seja condigno com a atenção e carinho que os animais merecem.---------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões concordou inteiramente, enaltecendo o trabalho realizado.-----------------Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à associação uma relação
pormenorizada de produtos e custos relacionados com a manutenção do espaço, a fim de aproximar o mais
possível o subsídio a atribuir com as necessidades da Associação.-------------------------------------------------------------Vereadora Ana Isabel Caixinha.----------------------------------------------------------------------------------------9. Comissão Arbitral Municipal .---------------------------------------------------------------------------------------Designação do representante da Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------Foi presente informação da Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha, que se dá por integralmente
reproduzida, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, designar a Senhora Vereadora para presidir à
Comissão Arbitral Municipal, devendo desenvolver as iniciativas necessárias para a sua constituição.--------.
----------10. CPCJ.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta de autorização para condução de viatura municipal.-------------------------------------------------Foi presente informação da Senhora Vereadora Ana Isabel Caixinha, que se dá por integralmente
reproduzida, tendo sido considerados válidos os argumentos aduzidos. Assim, a Câmara deliberou, por
unanimidade, autorizar a condução da viatura municipal pelos membros da Comissão Restrita, quando em
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serviço, devendo a Senhora Vereador Ana Isabel Caixinha fornecer uma listagem dos membros respectivos,
a fim de dar conhecimento aos serviços.-------------------------------------------------------------------------------------------11. Fora da Ordem de Trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------Fora da ordem de trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, analisar mais o seguinte
assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.1. Hotel Lusitano. Núcleo Museológico da Obra do Mestre Martins Correia.-----------------------------Atendendo à dignidade e dimensão dos diversos espaços que integram o Hotel, foi proposto pelo
Senhor Presidente que, à semelhança da EB 1, fosse autorizada a colocação de algumas obras do Mestre no
Hotel Lusitano, assim se dando a conhecer a um outro nivel de público parte do acervo de Martins Correia.-----------A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar essa cedência, mediante Protocolo a estabelecer
com o Hotel e onde deverão ficar explicitados os termos e condições do fiel depósito bem como todos os
aspectos relacionados com a segurança das obras.--------------------------------------------------------------------------------12. Aprovação em Minuta.-----------------------------------------------------------------------------------------------A fim de produzirem efeitos imediatos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta
os seguintes pontos: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.------------------------------------------------------------------------------------13 -Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 13.50 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. -----------------------------------------------------

