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==============================ACTA N.º23/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DO
ANO DE 2006: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos quinze 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 OS SENHORES VICE-PRESIDENTE RUI MANUEL LINCE SINGEIS
MEDINAS DUARTE, OS SENHORES VEREADORES 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 VICE - PRESIDENTE ter declarado aberta a reunião, informou que o
Senhor Presidente e o Vereador Pires Cardoso se encontravam em Jerez de La Frontera, numa reunião do
Projecto Pegasus, com a Gestora Nacional do Projecto e o Director do Serviço Nacional Coudélico, tendo a
Câmara, por unanimidade dos membros presentes, deliberado considerar justificadas as respectivas
ausências.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se, de seguida, à leitura, em voz alta e na presença simultânea de todos, da acta da
reunião do Executivo Camarário de 02 de Novembro de 2006, tendo sido aprovada por unanimidade dos
membros presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete de Tesouraria do último dia útil, apresentando um total de
disponibilidades no valor de 209.712,65 euros (DUZENTOS E NOVE MIL, SETECENTOS E DOZE
EUROS E SESSENTA E CINCO CÊNTIMOS), sendo 43.190,28 euros (QUARENTA E TRES MIL,
CENTO E NOVENTA EUROS E VINTE E OITO CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. --------------------No período antes da ordem do dia, o Senhor Vereador Carlos Simões referiu-se à Rua do
Comboio, junto à Rua Dr. Vitor Semedo, em Azinhaga, alertando para o estacionamento caótico que
impede a passagem até do carro das limpezas. O Senhor Vice-Presidente disse estar informado dessa

situação, tratando-se, pura e simplesmente, de uma questão de civismo por parte dos Munícipes que aí
estacionam, uma vez que já foram sensibilizados para a necessidade de a via permanecer desimpedida,
sobretudo à Sexta-Feira, uma vez que se a recolha de lixo não for efectuada só poderá realizar-se depois do
fim-de-semana.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões referiu-se também às queixas de alguns moradores durante o
período da Feira, relativas à dificuldade em colocar as viaturas nas garagens, solicitando que esses aspectos
sejam acautelados nas futuras realizações. ---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente referiu terem sido anotadas todas essas situações, no sentido de
melhorar a próxima edição em todos os aspectos que possam ter corrido menos bem este ano.-------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões mencionou ainda o facto de os contentores do lixo perto do
Lusitanus se encontrarem num estado muito mau, já no Domingo de manhã, conferindo um pésimo aspecto
ao local. O Senhor Vice-Presidente referiu que a limpeza se efectuava às 16 horas e a partir da 23. Esta
situação em concreto decorreu da circunstância de alguns proprietários das Casetas terem colocado palha
misturada com dejectos animais nesses contentores, não obstante terem sido sensibilizados para não o
fazerem. Informou, ainda, que os contentores ficaram de tal maneira sujos que acabaram por ser
substituídos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente aproveitou para fazer um balanço desta edição da Feira Nacional do
Cavalo, referindo que por parte das Forças de Segurança e Bombeiros serão remetidos relatórios das
ocorrências para que se possam recolher dados estatísticos e comparativos com edições anteriores e futuras
da Feira. Referiu que o Senhor Secretário de Estado do Turismo esteve presente no Domingo, manifestado
a sua supresa e satisfação com a dimensão e prestígio da Feira, o que evidencia a consolidação do evento
no panorama nacional e cada vez mais a nível internacional, potenciando-se agora esse nível através do
Projectos Pegasus e Programa Interreg. Informou ter-se verificado uma forte presença internacional,
sobretudo por parte de Países como o México, Espanha, Estados Unidos da América e Argentina, o que
constitui uma importante promoção do evento.-------------------------------------------------------------------------
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----------Em termos de segurança, o Senhor Vice-Presidente informou nada de relevante se ter passado,
tendo os diversos operacionais cumprido escrupulosamente todas as ordens e indicações fornecidas nos
briefings diários. No que toca às Forças de Autoridade, apenas a registar o furto do Grupo Escultórico da
Estátua da autoria de Mestre Martins Correira e algumas talhas partidas.---------------------------------------------------Relativamente ao comércio local, o Senhor Vice-Presidente congratulou-se com as informações de
bom negócio na Sexta, Sábado e Domingo, não só na Golegã como também em Azinhaga e Pombalinho.------------A este propósito, assinalou ter sido atendida a pretensão dos Comerciantes na Rua D.Afonso
Henriques, não tendo sido permitida a instalação de quaisquer barracas nessa artéria, a fim de conferir
maior visibilidade ao comércio local.---------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao trânsito na circular, o Senhor Vice-Presidente referiu não ter ocorrido qualquer
engarrafamento ou congestionamento, apenas se verificando alguma afluência suplementar aquando da
chegada das coudelarias. No período de Feira propriamente dito, não houve qualquer episódio a assinalar,
pese embora tenham sido tomadas notas para correcções a introduzir na próxima edição.--------------------------------Relativamente ao Open de Ténis, informou o Senhor Vice-Presidente ter-se tratado de um grande
evento, com um quadro competitivo francamente bom, constituindo-se, também, como uma organização
forte e que projecta o Concelho e a Feira do Cavalo.---------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente referiu-se ainda à introdução de um conjunto de novas informações na
Página da Internet, que poderão ser consultadas, designadamente sobre o Projecto Escola/Ambiente,
Piscinas/Relatórios de Análises e Número Verde.-------------------------------------------------------------------------------Por último, o Senhor Vice-Presidente deu conhecimento de dois ofícios entretanto chegados, da
Associação Nacional de Produtores de Beterraba e da Agrotejo, onde são manifestadas enormes
preocupações quanto ao quadro regulamentar para o sector agrícola e cuja aplicação trará, necessariamente
graves repercussões para o Concelho. Nessa medida, entende que a Câmara Municipal deverá manifestar a
sua solidariedade com os Agricultores, remetendo às entidades competentes a expressão desse apoio. O
Senhor Vereador Carlos Simões evidenciou com dados concretos diversos aspectos da política agrícola

comum, que trarão enormes desvantagens para os nossos agricultores, solidarizando-se com esta iniciativa,
tratando-se para mais, do que, neste momento, está ao alcance da Câmara fazer. -----------------------------------------Gabinete de Apoio à Presidência.-------------------------------------------------------------------------------------1- Caixa Geral de Depósitos. -------------------------------------------------------------------------------------------Doação de Livros para a Biblioteca Municipal. -------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação, agradecendo a disponibilidade e
generosidade evidenciadas pela Caixa Geral de Depósitos, Instituição Bancária de referência no País e no
nosso Concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Intervenção Social. ---------------------------------------------------------------------------2-Atribuição de Bolsas de Estudo aos Alunos do Ensino Superior. -------------------------------------------Candidaturas apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões solicitou diversos esclarecimentos quanto à documentação
apresentada, designadamente no que respeita ao conceito de despesas fixas e rendimento ilíquido, tendo
sido prestadas as informações conforme estipulado no respectivo regulamento.-------------------------------------------Esclarecidos os pressupostos de imputação das despesas, o Senhor Vereador Carlos Simões
considerou que poderão verificar-se situações de injustiça relativa, não obstante entender e não colocar em
causa o método de atribuição, que é claro.---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente referiu que a metodologia de atribuição poderá ser afinada, pese embora
não exista grande margem para alterações sem criar, por sua vez, mais situações de análise complexa,
quando é certo que estes mecanismos devem ser o mais objectivos possíveis.----------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões concordou, questionando sobre a publicidade dada a estas
Bolsas, tendo o Senhor Vice-Presidente referido que foram publicitadas nas Escolas, Equuspolis, Piscinas,
Bibliotecas, Casa do Benfica e Núcleo do Sporting, bem como nos demais locais de afixação de editais.-------------A Câmara tomou conhecimento das Bolsas atribuídas.---------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. --------------------------------------------------
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----------3- Plano de Pormenor das Laranjeiras. -----------------------------------------------------------------------------Aprovação dos termos de referência. --------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões referiu ainda não lhe terem sido disponibilizadas algumas peças
referentes a este processo, pelo que não se sente devidamente habilitado a votar a proposta, sugerindo o seu
agendamento para uma posterior reunião, quando a posse de toda a documentação lhe permita formar uma
opinião mais avalizada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente concordou e a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da
ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Projectos de Especialidades. ----------------------------------------------------------------------------------------Agrícola e Pastoril do Almonda, S.A. Processo 40/06. ------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------Vereador António Pires Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------ 5-Sociedade Recreio Musical Azinhaguense 1º de Dezembro. -------------------------------------------------Comemorações dos 110 anos de existência. Pedido de apoio. ---------------------------------------------------Tendo em atenção a exposição efectuada pelo Senhor Vereador Pires Cardoso, a Câmara
deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 650 euros para custear as refeições das cerca
de 150 pessoa envolvidas, disponibilizando o Centro de Estágio para o efeito.---------------------------------------------6 – Fora da Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------Fora da ordem de trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, analisar mais os seguintes
assuntos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1 – Corpo Nacional de Escutas. Junta Regional de Santarém. Curso de Guias de Patrulha.----------Face ao pedido efectuado, a Câmara deliberou por unanimidade ceder o Centro de Estágio para
reuniões no dia 18 e 19, o Cine-Teatro Gil Vicente e autorizar a realização de (até) 90 refeições no
Restaurante o “Cú da Mula”, num valor até 600 euros, que suportará.-------------------------------------------------------6.2 – Reunião Extraordinária de Câmara.-----------------------------------------------------------------

----------Face à necessidade de aprovar algumas intenções de candidaturas e projectos durante a próxima
semana, a Câmara deliberou, por unanimidade, realizar uma reunião extraordinária no próximo dia 21 de
Novembro, pelas 11 horas, com ordem de trabalhos posteriormente entregue, considerando-se todos os
membros desde já devidamente convocados.------------------------------------------------------------------------------------7- 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 nos
pontos 3, 5, 6.1 e 6.2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 -Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 13.00 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. -----------------------------------------------------

