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==============================ACTA N.º25/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO
ANO DE 2006: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos vinte e nove 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 extraordinariamente 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 15 de Novembro de
2006, tendo sido aprovada por maioria, com a abstenção dos Senhores Presidente e Vereador António Pires
Cardoso, por não terem estado presente nessa ocasião. ------------------------------------------------------------------------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, EUROS E
CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ----------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia, o Senhor Presidente efectuou um balanço da intervenção dos
serviços municipais na resolução das situações decorrentes das cheias que se verificam, afirmando que
todas as acções têm sido fruto de uma ponderada consideração dos factores e condicionantes envolvidos,
evitando-se a tomada de medidas avuldas e desenquadradas, cujos efeitos muitas vezes poderiam ser
contraproducentes. A este propósito, o Senhor Vice-Presidente elencou várias intervenções levadas a cabo,
designadamente no que diz respeito à abertura e fecho dos diques, informando ainda que a EN 365 iria
manter-se encerrada mais dois dias, uma vez que a compactação do troço seria assim melhor conseguida,

em consonância, aliás, com a Direcção de Estradas e com o Engenheiro da empresa JJR Construções. O
Senhor Presidente acentuou que, mesmo nestas situações, devem procurar-se soluções que assegurem
resultados numa perspectiva de médio e longo prazo, minimizando, também nessa medida de tempo, os
problemas dos munícipes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda a propósito das cheias, foram posteriormente trocadas diversas impressões entre os
presentes e relatados vários epísódios por parte do Senhor Vereador Carlos Simões, tendo sido unânime o
entendimento de que a actuação prosseguida e as medidas postas em prática, com o contributo de todos,
lograram minimizar, na medida daquilo que estava ao alcance dos intervenientes, os piores efeitos da
intempérie.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões referiu-se ao Vidrão colocado na Praça em Azinhaga,
indagando sobre a possibilidade de o mesmo ser removido para outro local, uma vez que ocupa um
imerecido lugar de destaque num local tão bonito e emblemático quanto a Praça mais nobre da Freguesia.-----------O Senhor Vereador Pires Cardoso, no que foi secundado pelo Vice-Presidente, referiu que a
retirada desse equipamento do local se impõe, de facto. Contudo, o problema nestas situações é que
ninguém o quer perto das suas moradias ou estabelecimentos. Eventualmente poderá ser colocado junto aos
contentores, ficando anotada a necessidade de proceder à remoção desse equipamento do local.-----------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. -----------------------------------------------------------1- Projectos de Arquitectura. ------------------------------------------------------------------------------------------ Rui dos Santos Pedro. Processo 59/06. ------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------Manuel Nunes. Processo 38/06. ---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------Vereador António Pires Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------2-Associação Cultural “Cantar Nosso”. -----------------------------------------------------------------------------Pedido de apoio para deslocação e organização de concerto. ------------------------------------------
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----------Tendo em atenção a exposição efectuada pelo Senhor Vereador António Pires Cardoso, a Câmara
deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 100 euros, bem como a cedência de
transporte para a deslocação do Coro Polifónico ao aniversário do Sporting Clube de Portugal.------------------------3- “Os Maçados “ – Associação Desportiva da Golegã. ----------------------------------------------------------Pedido de isenção de pagamento de taxas para utilização do Pavilhão Municipal. ------------------------Tendo em atenção o disposto na Tabela de Taxas, poderão ser estabelecidas isenções ou reduções
das respectivas taxas mediante informação fundamentada do serviço e tendo em conta a verificação de um
conjunto de circunstâncias formais que parecem existir na situação em apreço. Não obstante a actividade
promocional da Golegã e do seu desporto amador, alegadamente levados a cabo pela Associação, serem
desconhecidas da Câmara Municipal, foi deliberado por unanimidade conceder a isenção prevista,
devendo a Associação remeter à Câmara Municipal informação semestral sobre as actividades
desenvolvidas, reservando-se este órgão a faculdade de rever a deliberação ora tomada em função dos
documentos apresentados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Fora da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------Fora da ordem de trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, analisar mais os seguintes
assuntos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Sinalização. Rua José Relvas.---------------------------------------------------------------------------------------A fim de facilitar a circulação por parte de quem vem da Rua Padre Marreca, a Câmara deliberou,
por unanimidade, colocar sinais de interdição de estacionamento, cerca de 10 metros para cada lado, a
partir da porta central do Hospital, na Rua José Relvas.------------------------------------------------------------------------6 – Centro de Estágio. Homologação do Relatório Final e Adjudicação da Empreitada.----------------------Tendo em atenção o interesse em prosseguir os trâmites do concurso no mais breve espaço de
tempo, foi deliberado por unanimidade, não se verificando reclamações, realizar uma sessão extraordinária
de Câmara no dia 4 de Dezembro, com os objectivos mencionados em epígrafe, uma vez que só nessa data
terá sido ultrapassado o prazo legal estipulado para a audiência prévia. Desde já se consideram

concvocados todos os membros, tendo o Senhor Vereador Carlos Simões informado que não poderá estar
presente, por motivos profissionais.-----------------------------------------------------------------------------------------------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 2,5 e 6.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 -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. -----------------------------------------------------

