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======================================================ACTA N.º10/04=========

----------- REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO
DO ANO DE 2004: ====================================================

---------- Aos CINCO dias do mês MAIO do ano de DOIS MIL E QUATRO, 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 VICTOR MANUEL DA GUIA, CARLOS MELANCIA

DE SOUSA CACHADO, FRANCISCO JOSÉ MARIANO ALCOBIA E MÁRIO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES,
PEDRO MIGUEL FERREIRA HENRIQUES,

comigo,

CHEFE DA DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.--

------------ Depois do EXMO.SENHOR PRESIDENTE ter declarado aberta a reunião, procedeu-se à resolução dos
assuntos constantes da ordem de trabalhos respectiva: ------------------------------------------------------------------------ 1. - ACTA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi lida em voz alta na presença simultânea de todos e aprovada por UNANIMIDADE, a acta
da reunião anterior do Executivo Camarário, com excepção dos pontos 3.3; 3.5; 3.8; 4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1;
6.2 e 8 que foram aprovados, em minuta, no final da citada reunião.---------------------------------------------------------- 2. - BALANCETE DA TESOURARIA:---------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o balancete do último dia útil, apresentando um total de disponibilidades do valor
de 107.041,58 EUROS (CENTO E SETE MIL QUARENTA E UM EUROS E CINQUENTA E OITO CÊNTIMOS), sendo
58.748,16 EUROS, (CINQUENTA E OITO MIL SETECENTOS E QUAREBTA E OITO EUROS E DEZASEIS
CÊNTIMOS),

de operações não orçamentais. ----------------------------------------------------------------------------

----------- 3. - CORRESPONDÊNCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1. – AZINHAGA ATLÉTICO CLUBE----------------------------------------------------------------------------------- 3.1.1 – Pedido de revisão da carrinha do clube----------------------------------------------------------

--------------- Foi presente carta solicitando o arranjo da carrinha do clube nas oficinas da Câmara
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE deferir o solicitado.--------------------------------- 3.1.2 – Pedido de tintas------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente carta solicitando 4 latas de tinta branca e 1 azul de 20 litros com a finalidade de
pintar os balneários e o bar do campo de futebol.--------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE deferir o solicitado.--------------------------------- 3.2 – GRUPO ETNOGRÁFICO OS CAMPONESES DA GOLEGÃ------------------------------------------------------- 3.2.1- Som/Poules de Primavera – ANTE------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente carta informando do número de horas gasto com o som nas Poules de
Primavera (23 horas), e decisão da Direcção que a verba correspondente ao trabalho realizado ficasse ao
critério da Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE atribuir um subsídio extraordinário
referente ao trabalho realizado nas Poules de Primavera e Comemorações dos 30 anos do 25 de Abril, no
valor de 100€.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.3 – LUÍS SILVA DUARTE RUFINO SANTOS--------------------------------------------------------------------------- 3.3.1 – Pedido de apoio para Queima das Fitas----------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando apoio para carro alegórico por altura da Queima das
Fitas, com inserção da publicidade do Município na Plaquete.------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE conceder um subsídio no valor de 60
para o fim em vista.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.4 –FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE AZINHAGA-------------------------------------------------------------- 3.4.1 – Pedido de tinta e pintor------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente carta solicitando tinta e pintor para pintura da porta da sacristia.----------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE deferir o solicitado.------------------------
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---------- 3.5 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GOLEGÃ, AZINHAGA E POMBALINHO---------------------------------- 3.5.1 – Pedido de subsidio para visita de estudo a Lisboa (Teatro e Parque das Nações)------------------------------- Foi presente fax solicitando subsidio para transporte e ingresso nos locais a visitar,
sendo 6 € por criança para o teatro, 2 € para o Pavilhão do Conhecimento. O total de alunos é de 74 +9
acompanhantes. O preço total para os ingressos é de 664 €, e o preço para o transporte é de 448 €.---------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE conceder um subsidio no valor de 1.112
€, para o fim em vista.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.5.2 – Pedido de subsidio para visita de estudo a Óbidos--------------------------------------------------------------------- Foi presente fax solicitando subsidio para transporte para visita de estudo a Óbidos.--------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE conceder um subsidio de 275 €,
conforme orçamento da Rodoviária do Tejo.----------------------------------------------------------------------------------- 3.6– ALBERTO MARQUES NUNES, LDA-------------------------------------------------------------------------------- 3.6.1 – Declaração de interesse público------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando uma declaração de interesse público, para instalação de
uma extracção de inertes sobre o terreno denominado Quinta de S. Caetano.----------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, remeter à CCDR-LVT, já que o PDM da
Golegã não prevê localização de extracção de inertes no local pretendido.------------------------------------------------ 3.7 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA GOLEGÃ----------------------------- 3.7.1 – Despacho 16/2004 do Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém--------------------------------- Foi presente despacho 16/2004, sobre a medida de suspensão preventiva ao comandante
do Corpo de Bombeiros da Golegã, Senhor Pedro Inácio Silva.-------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA tomou CONHECIMENTO e aguarda a conclusão do processo para
reavaliar a manutenção do coordenador da Protecção Civil.------------------------------------------------------------------ 3.8 – VERA LÚCIA ANDRADE CALIXTO PIRES------------------------------------------------------------------------ 3.8.1 – Solicita atribuição de nome para rua---------------------------------------------------------------

---------------------- Foi presente requerimento solicitando atribuição de nome ao Beco, e bem assim a
respectiva placa toponímica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE atribuir o nome de Travessa do Largo do
Terreiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.9 – SIDÓNIO MARTINS GEADA--------------------------------------------------------------------------------------- 3.9.1 – Doação de material fotográfico------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE aceitar e agradecer a doação------------------------ 3.10 – CLUBE DE PESCA DA GOLEGÃ - AMIGOS DA ALVERCA---------------------------------------------------- 3.10.1 – Pedido de apoio------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando apoio para as equipas de Esperanças e Juvenis
participarem nos campeonatos regionais efectuadas em Cabeção; Barragem do Maranhão e Almeirim.--------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE conceder um subsidio de 300 €, para o
fim em vista.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.11 – RANCHO DOS CAMPINOS DE AZINHAGA---------------------------------------------------------------------- 3.11.1 –Pedido de jantar------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando o fornecimento de um jantar aquando a realização do
Festival de Folclore dia 10/7/2004.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE deferir o solicitado sendo o mesmo
confeccionado pelo Centro de Estágio.------------------------------------------------------------------------------------------ 3.12 – ESCOLA DE TOUREIO DA GOLEGÃ----------------------------------------------------------------------------- 3.12.1- Pedido de aumento de subsidio------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando aumento do subsidio mensal em virtude de existir um
aumento significativo de despesas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE analisar o assunto em próxima reunião.----------- 4 - PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO---------------------------------------------------------------------
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--------- 4.1 – Maria Helena Santos Pereira Lopes Alves------------------------------------------------------------------- 4.1.1 – Pagamento de dívida em prestações------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando o pagamento da dívida no valor de 2010.53 € a
prestações.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE dividir o montante da dívida pelos
restantes 7 meses do ano corrente, pelo que pagará mensalmente a quantia de 287.22 €.-------------------------------- 4.2 – Margarida Luzia Cravo Marques----------------------------------------------------------------------------- 4.2.1 – Pagamento de dívida em prestações------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta o pagamento da dívida no valor de 969.61 € a prestações.------------------------------------ A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE dividir o montante da dívida pelos
restantes 7 meses do ano corrente, pelo que pagará mensalmente a quantia de 138.60 €.-------------------------------- 5 – ROTUNDA SUL DE AZINHAGA--------------------------------------------------------------------------------------- 5.1 – Aquisição de terrenos – Ana Margarida Carvalho e Castelo Tavares Veiga Honório--------------------------- Na sequência da deliberação da Reunião do Executivo de 18 de Junho de 2003, foi
presente carta da proprietária indicando o valor de 9.000 € como sendo o justo valor pelos 941,83 m2
ocupados pela rotunda Sul de Azinhaga, na sua propriedade denominada Pernas do Arneiro.--------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE aceitar o valor indicado pela proprietária
ou seja a quantia de 9.000 €, e proceder ao respectivo pagamento.---------------------------------------------------------- 6 – ELEIÇÕES PARA PARLAMENTO EUROPEU------------------------------------------------------------------------ 6.1 – Propaganda Eleitoral--------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1.1 – Locais de Afixação--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nos termos do artigo 7º da Lei 97/88, de 17 de Agosto, a CÂMARA deliberou por
UNANIMIDADE, colocar à disposição espaços especialmente destinados à afixação de propaganda nos
seguintes locais:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Azinhaga:---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- Largo da Praça------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Golegã:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Largo Imaculada Conceição--------------------------------------------------------------------------------------------- Largo 5 de Outubro------------------------------------------------------------------------------------------------------- Largo Marquês de Pombal----------------------------------------------------------------------------------------------- Bairro do Carrapital------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cruzamento das Ruas João de Deus, João Gonçalves Malhão, Sousa Alvim e Laranjeiras
( vulgo Largo Fonte da Gaita).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 – IGAPHE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.1 – Transferência de bens imóveis e dos respectivos direitos e obrigações propriedade do
IGAPHE para o Município da Golegã.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente minuta de “Auto de Cessão Patrimonial, de Direitos e Obrigações”,
relativos ao património da Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE aprovar a respectiva minuta e bem assim
dar poderes ao Ex.mo Senhor presidente para sua assinatura.---------------------------------------------------------------- 8 – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL------------------------------------------------------------------------------- 8.1 – Proposta de Subsídios para 2004------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente uma proposta de subsídios às colectividades para o ano de 2004.---------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE analisar o assunto em próxima reunião.------------ 8.2 – Grupo Desportivo Estoril Praia-------------------------------------------------------------------------------- 8.2.1 – Pedido de isenção de pagamento de dormidas no Centro de Estágio-------------------------------------------- Foi presente fax solicitando a isenção de pagamento de dormidas no Centro de Estágio,
na noite de 29 para 30 de Maio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE deferir a pretensão.------------------------------------ 8.3 – Federação Portugal Nippon Budo---------------------------------------------------------------------
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--------- 8.3.1 – Pedido de isenção da taxa do Pavilhão Municipal------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando a cedência da sala de artes marciais nos dias 14,15 e 16 de
Maio, e bem assim a isenção da taxa pela utilização do mesmo.------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE deferir o solicitado.--------------------------------- 8.4 – Associação de Basquetebol de Santarém--------------------------------------------------------------------- 8.4.1 – Pedido de isenção da taxa do Pavilhão Municipal------------------------------------------------------------------- Foi presente fax solicitando a cedência do pavilhão municipal nos dias 8 e 23 de Maio, e
bem assim a isenção da taxa pela utilização do mesmo.----------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE deferir o solicitado.----------------------------------- 9 – OBRAS MUNICIPAIS-------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.1 – Empreitada de Construção da Piscina Coberta------------------------------------------------------------ 9.1.1 – Cedência de Créditos – Ratificação------------------------------------------------------------------------- 9.1.1.1 – Silvério & Melro, SA----------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE ratificar a cedência de crédito
relativamente à factura 28/2004, no valor de 42.707,89 Euros.-------------------------------------------------------------- 10- INTERVENÇÕES DO EX.MO PRESIDENTE------------------------------------------------------------------------ 10.1 - Processos despachados ao abrigo da delegação de competências---------------------------------------------------Romeu Jorge Serra Carvalho Gomes e Outra/Construção de Moradia-----------------------------------------Álvaro Manuel da Cruz Santos/Alteração e Ampliação de Moradia---------------------------------------------José Luís Dinis da Silva/Construção de Moradia--------------------------------------------------------------------A CÂMARA, tomou CONHECIMENTO----------------------------------------------------------------11 – FORA DA ORDEM DE TRABALHOS-------------------------------------------------------------------------------------------- Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar
mais o seguinte assunto:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11.1 – Reparação do autocarro Mercedes (41-20-ER)----------------------------------------------------

--------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, solicitar orçamentos a empresas da
especialidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.2 – Associação de Futebol de Santarém------------------------------------------------------------------------- 11.2.1 – Pedido de auditório e pavilhão municipal---------------------------------------------------------------------------- Foi presente fax solicitando auditório e instalações desportivas para os dias 17, 19 e 26
de Maio, e bem assim a isenção da taxa pela utilização dos mesmos.------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, deferir o solicitado.----------------------------------- 11.3 – Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho----------------------------------------- 11.3.1 – Pedido de subsidio para visita de estudo----------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando subsidio para visita de estudo a Lisboa (Coliseu dos
Recreios).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE conceder um subsidio no valor de 262,50
€, para o fim em vista.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.4 – Custódio Jorge--------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.4.1 – Contrato Promessa de Permuta--------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando a desistência do contrato promessa de permuta do terreno
em Azinhaga.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE aceitar a desistência.---------------------------------- 12 – APROVAÇÃO DE PARTE DA ACTA EM MINUTA:------------------------------------------------------------------------------ Mais foi deliberado, por UNANIMIDADE nos termos do nº 3, do artº 92º, da Lei
169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 5A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar em
minuta, a fim de produzir efeitos imediatos a deliberações referentes aos pontos 3.5.1; 3.5.2; 4.1; 4.2; 6; 9;
11.1; 11.2; 11.3 e 11.4.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- 13 - ENCERRAMENTO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram 13.00 horas, o EXMO. PRESIDENTE declarou encerrada a reunião, da qual,
para constar, se lavrou a presente acta que eu,
CHEFE DA DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, mandei redigir subscrevo e também
assino. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

