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======================================================ACTA N.º12/04=========

----------- REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 2 DE JUNHO
DO ANO DE 2004: ====================================================

---------- Aos DOIS dias do mês JUNHO 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, CARLOS MELANCIA DE SOUSA CACHADO, FRANCISCO JOSÉ

MARIANO ALCOBIA E MÁRIO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES,

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 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 4.3.1; 4.6.1; 8.1; 8.2; 8.3.1; 8.4.1;
8.5.1 e 8.6.1 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 163.715,41 EUROS (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E QUINZE EUROS E QUARENTA E UM
CÊNTIMOS),

sendo 66.354,28 EUROS, (SESSENTA E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO EUROS E

VINTE E OITO CÊNTIMOS),

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

----------- 3. – JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS-------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA, deliberou por UNANIMIDADE justificar a falta do VICE-PRESIDENTE,
Senhor VICTOR MANUEL DA GUIA.------------------------------------------------------------------------------------------- 4. - CORRESPONDÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------

----------- 4.1. – CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA --------------------------------------------------------------------------- 4.1.1 – Corrente de solidariedade--------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta apelando ao donativo de 5 EUROS (cinco euros).---------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE deferir o solicitado.------------------------------------------- 4.2 – TECNIBUS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.1- Orçamento para reparação de autocarro ----------------------------------------------------------------------- Foi presente fax apresentado o orçamento para trabalhos de reparação de autocarro no valor
de 7.950,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE solicitar o número de orçamentos necessários,
nos termos da legislação em vigor sobre despesas públicas.-- ---------------------------------------------------------------- 4.3 – MINISTÉRIO DA ECONOMIA- DIRECÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO------------------- 4.3.1 – Instalação e Modificação de Estabelecimentos de Comércio a Retalho e de Comércio
por Grosso, em livre serviço, e Instalação de Conjuntos Comerciais. Representantes nas Comissões
Regionais e na Comissão Municipal-------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando a confirmação do representante desta autarquia nas respectivas
comissões.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE

que o Sr. Presidente representará o

município nas duas comissões.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4 –- CBE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES, SA----------------------------------- 4.4.1

Contratualização da instalação e funcionamento de infra-estruturas de suporte de

estações de telecomunicações --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente fax da Vodafone a solicitar autorização para instalar uma Estação Base de
Telecomunicações , no âmbito do plano de desenvolvimento da rede móvel, no Reservatório de Azinhaga.
Propõe-se a elaboração de um contrato de arrendamento referente ao espaço, pelo prazo de quinze anos,
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com uma renda mensal de 772,89 EUROS (setecentos e setenta e dois euros e oitenta e nove cêntimos),
actualizável em função do valor anual da taxa de inflação.------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE conferir os poderes necessários ao Senhor
Presidente para outorgar o respectivo contrato com a Vodafone Portugal- Comunicações Pessoais S.A.. Do
mesmo modo, foi deliberado por unanimidade autorizar o Senhor Presidente a renovar os Contratos
anteriormente em vigor com a Vodafone, TMN e Optimus.------------------------------------------------------------------- 4.5 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO- ANO 2004 ---------------------------------------------------4.5.1

3º Alteração-------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- Foi presente uma proposta de modificação ao orçamento GRANDES OPÇÕES DO PLANO E
ORÇAMENTO- ANO 2004,

no valor de 515.800.00 (quinhentos e quinze mil e oitocentos euros)----------------

---------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE aprovar a alteração orçamental proposta.-----------------5 – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL--------------------------------------------------------------------------------5.1 – Proposta de Subsídios para 2004------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente uma proposta de subsídios às colectividades para o ano de 2004.--------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE realizar em 23 de Junho uma reunião
extraordinária para apreciação da proposta de subsídios 2004. O Senhor Vereador Mário Rodrigues
solicitou uma listagem dos subsídios extraordinários atribuídos a essas colectividades em 2003 e 2004.------------- 5.2 – CLUBE TAUROMÁTICO ARRUDENSE--------------------------------------------------------------------------- 5.2.1 –Solicitam apoio para a corrida de toiros-------------------------------------------------------------------------- Foi presente fax solicitando apoio para a promoção de um espectáculo Tauromáquico,
através da compra de 750 € (setecentos e cinquenta euros) em bilhetes.----------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANMIDADE indeferir o solicitado.-------------------------------------- 5.3 - SOCIEDADE FILARMÓNICA GOLEGANENSE 1º JANEIRO--------------------------------------------------- 5.3.1 – Pedido de fecho de ruas e colocação de grades de ferro---------------------------------------

---------------- Foi presente carta a solicitar a autorização para fechar entre as 22 e 24 horas as Ruas D.
Margarida Relvas, Carlos Ferreira Madeira Cacho e Dr. Manuel José Santo Barreiras, nos dias 25,26,27 e
28 de Junho de 2004, solicitando, ainda, a colocação de oito grades de ferro nas ruas supra mencionadas.----------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE autorizar o fecho das ruas e colocar as grades
de ferro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.3.2 – Pedido de Material Diverso para Festejos de S. Pedro-------------------------------------------------------- Foi presente carta a solicitar três contentores de lixo, dois assadores, três mesas grandes, um
palco de nove por nove, um stand duplo para quermesse, iluminação e um contador da EDP das 00 horas
do dia 24/06/2004 até ao dia 29/06/2004.----------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE satisfazer os pedidos, devendo a organização
fornecer o esboço dos Festejos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.4 - NÚCLEO DE PESCA C.M.GOLEGÃ-------------------------------------------------------------------------------- 5.4.1 – Pedido de transporte para 16 convívios de pesca ao longo de 2004---------------------------------------- Foi presente carta a solicitar subsídio para gasóleo .----------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE atribuir 430 EUROS (quatrocentos e trinta
euros) para gasóleo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.5 - ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE SANTARÉM-------------------------------------------------------------------- 5.5.1 – Pedido de isenção de taxas do pavilhão municipal------------------------------------------------------------- Foi presente carta a solicitar a cedência do Pavilhão Municipal da Golegã bem como a
isenção do pagamento de taxa de utilização.-------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE autorizar quer a cedência quer a isenção.------------- 5.6 - RANCHO DOS CAMPINOS DE AZINHAGA---------------------------------------------------------------------- 5.6.1 – Pedido de alojamento e alimentação para dois motoristas------------------------------------
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---------------- Foi presente ofício a solicitar alojamento e alimentação no período de 8 a 15 de Julho, para
dois motoristas que acompanham o Grupo Belga ao nosso Concelho, a fim de participarem no nosso
Festival de Folclore.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE

emitir parecer favorável, colocando à

disposição os Apartamentos Cavalo Branco. Caso estes se encontram ocupados, será disponibilizado o
Centro de Estágio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.7 - CANTARES D’ OUTRORA ----------------------------------------------------------------------------------------- 5.7.1 – Pedido de apoio mensal para despesas de secretaria---------------------------------------------------------- Foi presente carta a solicitar um apoio mensal para despesas de secretaria.------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE analisar o assunto em próxima reunião
extraordinária.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.8 - PROJECTO DE REGULAMENTO INTERNO DO PARQUE DE CAMPISMO------------------------------------------- Foi presente o projecto de regulamento interno do parque de campismo.---------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE analisar o assunto em próxima reunião.----------------- 5.9 - REGIMENTO DO CONCELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA GOLEGÃ---------------------------------------- Foi presente o regimento do Concelho Municipal de Educação da Golegã.-------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE analisar o assunto em próxima reunião.----------------- 5.10 - PROPOSTA DE SEMANA DE MULTIACTIVIDADES DESPORTIVAS---------------------------------------------- Foi presente proposta de semana de MultiActividades Desportivas.------------------------------------------------ A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE autorizar a participação até 30 jovens do
concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.11 - PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES----------------------------------------------------------------------------- Foi presente o plano de transportes escolares.------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE emitir parecer favorável.---------------------------------- 5.12 - ESCOLA DE TOUREIO DA GOLEGÃ-------------------------------------------------------------------

---------- 5.12.1 – Custo mensal com o monitor-------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta a solicitar um subsídio extraordinário para pagamento ao monitor no valor
de 425 EUROS (quatrocentos e vinte cinco euros ) .---------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por MAIORIA, tendo ausentado-se o Senhor Vereador Francisco
Alcobia, por pertencer à Direcção da Escola, atribuir um subsídio extraordinário mensal no valor de 350
EUROS (trezentos e cinquenta euros) pelo período de seis meses. Deliberou ainda solicitar um relatório de
actividades mensal até ao termo do período atrás referido. --------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Francisco Alcobia voltou a entrar na sala após a discussão deste ponto. -----------6 – OBRAS MUNICIPAIS------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.1 – Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga-------------------------------------------------------------------- 6.1.1 – Casas Caiadas- Obras no Mercado-------------------------------------------------------------------------------- Foi presente ofício dando conhecimento de uma dívida desta Santa Casa à firma Construções
Sequita, Lda no montante de 5.718,72 EUROS (CINCO MIL SETECENTOS E DEZOITO EUROS E
SETENTA E DOIS CÊNTIMOS). A dívida remonta a 5/4/2001 e refere-se ao projecto “ Casas Caiadas”,
não dispondo a Santa Casa de verba para liquidação daquela importância, pelo que é solicitado o apoio da
Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE emitir parecer favorável ao pagamento da
quantia em dívida, que será efectuado em tranches trimestrais de 1.250 EUROS (mil duzentos e cinquenta
euros).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.2 – TagusGás----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.2.1 – Rede de distribuição de gás natural de Riachos/Golegã------------------------------------------------------ Foi presente informação da DOUA com o seguinte teor: “ o traçado da conduta adutora faz-se
pela estrada de Vale Pintos, terminando junto da Zona Industrial de Golegã (Arieiro). Este processo não
contempla a rede de distribuição domiciliária.”------------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA, tomou CONHECIMENTO------------------------------------------------------------
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----------7 – FORA DA ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------------------------------------------------------------- Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar
mais os seguintes assuntos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------7.1 – Clube de Pesca da Golegã-------------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1 – Pedido de um troféu de pesca----------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta a solicitar um troféu de pesca, para que seja oferecido como prémio na
prova de Pesca Desportiva.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE atribuir um troféu de pesca.-------------------------- 7.2 – Cantares D’Outrora --------------------------------------------------------------------------------------------- 7.2.1 – Pedido de apoio------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta a solicitar apoio nas refeições, transporte e financeiro para as despesas
de organização com a realização do projecto “Passado ao Presente”.------------------------------------------------------------------ A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE atender aos pedidos formulados, e bem
assim, atribuir um subsídio de 150 EUROS (cento e cinquenta euros) .--------------------------------------------------- 7.3 – Associação de Judo do Distrito de Santarém---------------------------------------------------------------- 7.3.1 – Pedido de cedência das Salas de Judo, do Pavilhão Municipal e Transporte -------------------------------- Foi presente oficio solicitando apoio para a realização do VII Estágio Internacional de
Competição.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE ceder a sala de Judo e Musculação, uma
vez que não é possível a utilização de outras instalações e meios já afectos a eventos anteriormente
marcados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.4 – Alteração do trânsito na Golegã -----------------------------------------------------------------------------------------Sentido único alterado na Rua Padre Marrão com início na Rua José Pedro Campos
Marreca e saída na Rua Luís de Camões e Bairro Santo António.----------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE autorizar a alteração.--------------------------

--------- 7.5 – Pelouro do Desporto e tempos Livres e dos Transportes------------------------------------------------------------ O Excelentíssimo Presidente referiu que os Pelouros do Desporto e Tempos Livres e dos
Transportes , distribuídos ao Sr. Vitor da Guia, exigem uma gestão permanente e cuidada, o que não se tem
vindo a verificar de há muito a esta parte. A situação de baixa por doença – lamentada pelo Excelentíssimo
Presidente – potenciou o completo abandono destes dois Pelouros, tendo por diversas vezes sido visível
desagrado dos Munícipes com o funcionamento dos equipamentos desportivos e serviço de transportes
prestado pela Câmara. Acresce a circunstância, disse ainda o Excelentíssimo Presidente, de o Sr. Vitor da
Guia desde há vários meses não o informar sobre as actividades e tarefas que lhe foram atribuídas, em
confronto com o imperativo legal consagrado no art. 69º da Lei nº5-A/2002 de 11 de Junho.------------------------------------- Pelos motivos aduzidos o Excelentíssimo Presidente tomou a decisão de chamar a si a
tutela dos pelouros supra referenciados.”---------------------------------------------------------------------------------------- 8 – 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 4.3.1; 4.5.1; 5.3.2; 5.4.1; 5.6.1; 5.12;
6; 7.1; 7.2; 7.3;7.4 e 7.5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 - 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

