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======================================================ACTA N.º14/04=========

----------- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 23 DE
JUNHO DO ANO DE 2004:

==============================================

---------- Aos VINTE E TRÊS 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 10.00 horas, reuniu extraordinariamente 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,
FERREIRA HENRIQUES,

comigo, PEDRO MIGUEL

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. – JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS-------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA, deliberou por UNANIMIDADE justificar a falta do VICE-PRESIDENTE,
Senhor VICTOR MANUEL DA GUIA.------------------------------------------------------------------------------------------- 2 – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL------------------------------------------------------------------------------- 2.1 – Apreciação da proposta dos Subsídios para 2004-------------------------------------------------------------- No seguimento da deliberação de Câmara realizada no dia 02 de Junho, foi presente a
proposta de subsídios para 2004, que se dá por integralmente reproduzido no doc. 1 em anexo.----------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, na sequência de proposta apresentada pelo
Senhor Vereador Mário Rodrigues, introduzir algumas alterações aos montantes inicialmente previstos
para cada uma das colectividades, a saber:-------------------------------------------------------------------------------------------- Associação Columbófila Azinhagense e Sociedade Columbófila da Golegã: os montantes
inicialmente propostos de 50 EUROS (cinquenta euros) mensais, passam a 60 EUROS (sessenta euros).----

----------------Centro de Equitação Nicolau Pernes: por lapso, na proposta apresentada constava o valor de
250 EUROS (duzentos e cinquenta euros) mensais. O valor correcto é 150 EUROS (cento e cinquenta
euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escola de Toureio da Golegã-1998: na medida em que foram contemplados com um subsídio
extraordinário para o monitor no valor 350 EUROS mensais (trezentos e cinquenta euros) o valor
inicialmente proposto de 150 EUROS mensais (cento e cinquenta euros) passa a 100 EUROS ( cem
euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CNE- Agrupamento da Golegã: o valor inicialmente proposto de 75 Euros (setenta e cinco
euros) mensais passa a 100 EUROS (cem euros).------------------------------------------------------------------------------------CNE- Agrupamento da Azinhaga: o montante inicialmente proposto de 40 Euros (quarenta
euros) mensais passa a 50 EUROS (cinquenta euros).----------------------------------------------------------------------------- Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da Golegã: tendo em atenção os custos com o
equipamento, o valor inicialmente proposto de 1.000 Euros (mil euros) mensais passa a 1.200 EUROS (
mil e duzentos euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da Golegã – Protecção Civil: o valor proposto
de 700 EUROS mensais (setecentos euros) será contabilisticamente separado no que diz respeito a
importância para o Senhor Comandante e limpeza das instalações.--------------------------------------------------------------- Grupo Etnográfico “Os Camponeses da Golegã”: o montante inicialmente proposto de 150
Euros (cento e cinquenta euros) mensais passa a 200 EUROS (duzentos euros).------------------------------------------------ Sociedade Filarmónica 1º Janeiro Goleganense : mantém-se o valor de 300 EUROS
(trezentos euros) mensais, atribuindo-se, contudo, um subsídio extraordinário para formação no valor de 65
EUROS (sessenta e cinco euros) mensais, enquanto esta actividade for prosseguida.----------------------------------------- Foi ainda deliberado por UNANIMIDADE, que os efeitos decorrentes desta proposta de
subsídios se reportarão a Junho de 2004.--------------------------------------------------------------------------------------- 3 – APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA------------------------------------------------------------------------
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-------------- 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 5 A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar em minuta todos
os pontos da ordem de trabalhos, a fim de produzir efeitos imediatos.----------------------------------------------------- 4- ENCERRAMENTO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram 11.30 horas, o EXMO. 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, mandei redigir

subscrevo e também assino. --------------------

