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==============================ACTA N.º20/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DO
ANO DE 2006: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos quatro dias do mês de Outubro 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 20 de Setembro de
2006, tendo sido aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Carlos Simões, por não ter
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 informou que a Senhora Vereadora Ana
Isabel Caixinha se encontrava em repouso médico no seu domicílio, não podendo estar presente na reunião,
apresentando posteriormente o competente atestado.---------------------------------------------------------------------------Atentas as explicações fornecidas pelo Senhor Vereador Carlos Simões, a Câmara deliberou por
unanimidade dos membros presentes considerar justificada a falta na sessão anterior.------------------------------------O Senhor Vereador Pires Cardoso prestou informações sobre os transportes de passageiros e
transporte de crianças relativamente aos percursos escolares, manifestando a sua confiança, e do restante

executivo, no trabalho que vem sendo realizado. Referiu que o abaixo assinado colocado a circular sobre o
transporte de crianças contém inverdades e imprecisões, encontrando-se

todo o processo a ser

monitorizado pelos serviços, precisamente para que se afinem rotinas e procedimentos necessáriamente
diferentes do esquema de transportes anteriormente praticado.---------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Carlos Simões referiu que não pretende efectuar qualquer chicana política com
esta matéria, que considera num patamar muito acima de quaisquer interesses partidários, uma vez que se
tratam aqui das crianças do concelho. Afirmou ser essa a sua única preocupação com esta matéria,
informando que até lhe serem presentes o estudo financeiro que serviu de base à entrega do serviço à
Rodoviária do Tejo e o respectivo contrato de prestação de serviços não se pronunciará mais sobre esta
questão. Afirmou ainda não ter qualquer dúvida em como o processo se encontra a ser devidamente
acompanhado quer pelos serviços quer pelos políticos, nem com a preocupação do executivo com as
crianças. Não obstante a sua discordância de fundo com a decisão de alteração preconizada, não irá
protagonizar nenhuma campanha ou acção contrária à deliberação tomada, respeitando o trabalho que vem
sendo feito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitou ainda o Senhor Vereador Carlos Simões esclarecimentos quanto à Estrada nº365,
designadamente sobre a existência, ou não, de poderes fiscalizadores por parte da Câmara Municipal, tendo
sido referido pelo Senhor Vice-Presidente que os poderes, se assim se poderão chamar, detidos pela
Câmara Municipal são ainda menos que fiscalizadores e mais de observação e comunicação de quaisquer
ocorrências, uma vez que aquele lanço se encontra completamente fora do da jurisdição Municipal.-------------------O Senhor Vereador Carlos Simões pediu ao Senhor Presidente que transmitisse o ponto de
situação relativamente aos prolongamentos escolares e actividades extra-curriculares, manifestando a sua
impressão de que essas actividades e prolongamentos diminuiram relativamente a anos anteriores, o que
coloca alguns problemas aos pais das crianças. ---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou que os horários ainda não se encontram completos, estando os
serviços a tentar colmatar as situações entretanto surgidas, designadamente a substituição intempestiva da
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professora de música. Como é obvio, referiu o Senhor Presidente – “gostaria de ter o maior número de
actividades possível”, pese embora s restrições e cortes a que estamos obrigados.-----------------------------------------As dúvidas mais técnicas colocadas pelo Senhor Vereador foram respondidas pela Chefe da
Divisão Municipal de Intervenção Social.----------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se, de seguida, à resolução dos assuntos constantes na ordem do dia. --------------------------------Gabinete de Apoio ao Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------1- Carlos Patrício Álvares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Solicita apoio para exposição de projecto à Casa do Ribatejo. -------------------------------------------------A câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, solicitar melhores esclarecimentos
ao requerente, a fim de produzir, sendo caso, uma deliberação sobre a matéria apresentada.----------------------------2- Agrotejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitam cedência de espaço para almoço oficial e equipamento para garraiada. ------------------------A câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, autorizar a realização do almoço
oficial no Palácio do Pelourinho, recomendando que o equipamento necessário para a realização da
Garraiada seja solicitado à ANTE. Foi também deliberado por unanimidade dos membros presentes
autorizar a utilização do Largo do Arneiro para a realização daquela actividade, devendo ser obtidas as
licenças necessárias para o efeito.-------------------------------------------------------------------------------------------------3- Agrotejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta para atribuição de nome de Rua. ------------------------------------------------------------------------Foi presente proposta da Direcção da Agrotejo, informando sobre a pretensão de todos os
funcionários da Instituição obterem o reconhecimento simbólico da importância do Senhor Fernando
Cunha enquanto impulsionador da Associação e referência pela dedicação e empenho que emprestou à
causa dos agricultores, mediante a atribuição de um nome de rua na Golegã.----------------------------------------------O Senhor Presidente também reconheceu e enalteceu a importância da Agrotejo no panorama
agrícola Nacional e relembrou o papel importante que o Senhor Fernando Cunha protagonizou, de facto,

em determinado momento da vida da associação, com reflexos na dinamização agrícola do Concelho,
parecendo-lhe justa a pretensão manifestada pelos seus actuais funcionários.---------------------------------------------Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, atribuir a
designação Rua Fernando Cunha ao troço que sai da Rua Timor Lorosae na continuação da Rua dos
Álamos, em direcção à Quinta dos Álamos.--------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. -----------------------------------------------------------4- Projectos de Arquitectura e Especialidades. Reapreciação. ------------------------------------------------ Cláudio Bento da Silva. Processo 32/04. ----------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------- Esmeralda Maria Lopes Rodrigues. Processo 10/05. ------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------5- Projectos de Especialidades. --------------------------------------------------------------------------------------- Vítor João Amaral Vergamota. Processo 58/05. -------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------6- Projectos de Arquitectura. ------------------------------------------------------------------------------------------Maria da Conceição Constantino S. Cachado Mariano. Processo 52/06. -------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------Vereador António Pires Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------7- Rancho Folclórico da Golegã. --------------------------------------------------------------------------------------Pedido de subsídio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade dos membros presentes, atribuir um subsídio no montante
de 150 euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 -Encerramento: --------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 13.00 horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para constar,
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se lavrou a presente acta que eu, Pedro Miguel Ferreira Henriques, Chefe da Divisão Municipal de
Administração e Finanças, redigi, subscrevo e também assino. -----------------------------------------------------

