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======================================================ACTA N.º15/04==========
----------- REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 7 DE JULHO DO
ANO DE 2004: =======================================================

---------- Aos SETE dias do mês JULHO do ano de DOIS MIL E QUATRO, nesta vila de GOLEGÃ, no edifício
dos PAÇOS DO CONCELHO, SALA DAS SESSÕES, pelas 17,00 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 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, a acta da reunião extraordinária anterior
do Executivo Camarário, cujo ponto único foi aprovado, 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 111.146,57 EUROS (CENTO E ONZE MIL CENTO E QUARENTA E SEIS EUROS E CINQUENTA
E SETE CÊNTIMOS), sendo 73.216,73 EUROS, (SETENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E DEZASEIS
EUROS E SETENTA E TRÊS CÊNTIMOS ), de operações não orçamentais. --------------------------------------------- 3. – JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS-------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA, deliberou por UNANIMIDADE justificar a falta do VEREADOR, Senhor
FRANCISCO JOSÉ MARIANO ALCOBIA.------------------------------------------------------------------------------------ 4. - CORRESPONDÊNCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.1. – JOÃO MANUEL FIGUEIRA OLIVEIRA-------------------------------------------------------------------------- 4.1.1 – Banca n.º3 do Mercado Municipal----------------------------------------------------------------

------------- Foi presente requerimento solicitando a banca número três do mercado municipal para a venda
de peixe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE solicitar esclarecimentos sobre o tipo de
pescado que o requerente pretende comercializar. Foi entendimento unânime que, qualquer que seja o tipo
de pescado comercializado, não poderá prejudicar a Peixaria já existente no mercado com a venda de
pescado da mesma espécie.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2 – CLUBE DESPORTIVO DE CAMPISMO E CARAVANISMO ARCO-ÍRIS -------------------------------------- 4.2.1- Pedido de apoio monetário para a IX Festa do Ténis ------------------------------------------------------- Foi presente ofício solicitando um apoio monetário, por forma a fazer face às despesas para a
realização da IX Festa do Ténis.------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE atribuir um apoio no valor de 200 EUROS
(duzentos euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL------------------------------------------------------------------------------ 5.1 – Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga ------------------------------------------------------------------- 5.1.1- Campo de Férias 2004----------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente fax a solicitar apoios para o desenvolvimento do projecto Campos de Férias
2004.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE ceder os transportes pretendidos, a entrada
gratuita nas piscinas para as crianças e monitores, no turno da manhã, de terça a sexta-feira, durante os
meses de Julho e Agosto, bem como atribuir um importância de 731,20 EUROS (setecentos e trinta e um
euros e vinte cêntimos) para o Assessor. Deliberou ainda por UNANIMIDADE, que a preparação deste
tipo de actividades conjuntas deve ser prévia e atempadamente efectuada entre os parceiros institucionais. ---------- 5.2 – Contrato de Tarefa ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5.2.1 – Aulas de natação e hidroginástica nas piscinas da Golegã e Azinhaga----------------------------------- Foi presente as propostas para leccionar aulas de natação.-------------------------------------------
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--------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE publicitar a oferta destas aulas, evidenciando
assim o papel promotor da Autarquia neste tipo de actividades lúdicas, e, bem assim , autorizar o encargo
com a monitora, utilizando os serviços e mecanismos de contratação mais adequados.----------------------------------- 6- DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E AMBIENTE------------------------------------------------------- 6.1 – Câmara Municipal de Torres Novas-------------------------------------------------------------------------- 6.2 .1– Utilização e manutenção da viatura de lavagem de contentores------------------------------------------- Foi presente a acta da reunião do passado 13 de Fevereiro, relativa a utilização e manutenção
da viatura de lavagem de contentores.------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE concordar com a tomada de posição do Senhor
Vereador, Engenheiro Carlos Melancia, na reunião de 13 de Fevereiro, entendendo ainda que deverá ser
solicitado o ressarcimento da percentagem do valor residual da viatura.---------------------------------------------------- 6.2– OBRAS PARTICULARES-------------------------------------------------------------------------------------------- 6.2 .1– Rosário Pereira e Irmãos, Lda------------------------------------------------------------------------------ 6.2.1.1– Construção de Edifício de Habitação e Comércio----------------------------------------------------------- Foi presente informação da Comissão de Elaboração do Plano de Pormenor do Carrapital com
o seguinte teor: “ A Comissão de Elaboração do Plano de Pormenor do Carrapital afere que o pedido de
construção, para o terreno em questão não inviabiliza o P.P.”---------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE concordar com o parecer dos Técnicos.-------------------- 6.3.1 – Dulce Maria Madeira Morgado------------------------------------------------------------------------------ 6.3.1.1 – Construção de moradia e garagem--------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE que, face ao parecer da Comissão de Elaboração
do Plano de Pormenor do Lorvão, a construção é possível desde que respeite todos os requisitos aí
mencionados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.4.1 – Gualter Marques da Silva------------------------------------------------------------------------------------- 6.4.1.1– Parcela a desanexar---------------------------------------------------------------------------------

------------- Foi presente informação da DOUA com o seguinte teor: “As parcelas nº 4, 5 e 6 do artº 173
Secção S, encontram-se totalmente automatizadas da restante parte do prédio fisicamente autónomo”.------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE autorizar a referida desanexação de acordo com a
informação dos serviços.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7- INTERVENÇÕES DO EX.MO PRESIDENTE-------------------------------------------------------------------------- 7.1 - Processos despachados ao abrigo da delegação de competências--------------------------------------------- Maria Teresa Correia Minderico da Silva/Alteração e ampliação de garagem------------------------------- Carlos Manuel de Jesus Nobre/Construção de muro--------------------------------------------------------------- Carlos Manuel de Jesus Nobre/Construção de garagem e anexo------------------------------------------------- Paulo Jorge Gouveia Mariano/Alteração de moradia-------------------------------------------------------------- José Manuel Galrinho Madeira/Alteração de telheiro, arrumos e piscina-------------------------------------- A CÂMARA, tomou CONHECIMENTO.------------------------------------------------------------------------8 – FORA DA ORDEM DE TRABALHOS-------------------------------------------------------------------------------------- Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar mais
os seguintes assuntos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.1 – Grupo Etnográfico “Os Camponeses da Golegã” --------------------------------------------------------- 8.1.1 –Ocupação de via pública------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta a solicitar autorização para ocupação das ruas assinaladas no mapa em
anexo, durante o desfile de Folclore que irá decorrer no dia 10 de Julho a partir das 20 horas.------------------------------ A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE autorizar a passagem nas ruas assinaladas.-------------- 8.2 – Associação Caça e Pesca da Azinhaga ----------------------------------------------------------------------- 8.2.1 –Pede cedência do espaço físico------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente requerimento a solicitar a possibilidade da cedência do espaço físico pertencente a
Autarquia com a denominação de JK1, para dar continuidade ao projecto e criar uma sede.-------------------
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-------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE indeferir o pedido, uma vez que as instalações e
quadro eléctrico de comando dos furos se encontram nesse espaço.--------------------------------------------------------- 8.3 – Dr. João Lopes Abreu ------------------------------------------------------------------------------------------ 8.3.1 –Pede autorização para aumento do número de comproprietários ---------------------------------------- Foi presente requerimento a solicitar o aumento de comproprietários em prédio rústico, sito na
rua do Campo e Alverca, Freguesia e Concelho de Golegã, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo
38, secção I da respectiva Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por MAIORIA, tendo-se ausentado o Senhor Presidente, por ser parte
interessada, emitir parecer favorável ao aumento do número de comproprietários no referido prédio.-------------------- O Senhor Presidente voltou a entrar na sala após a discussão deste ponto.------------------------------------ 8.4 – Vereador Vitor da Guia ------------------------------------------------------------------------------------------8.4.1. – Comunicação de Aposentação e Entrega de Pelouros----------------------------------------------------- O Senhor Vereador Vitor da Guia comunicou ao restante executivo a sua aposentação, tendo
colocado à disposição do Senhor Presidente os Pelouros que ainda detinha, deles se desligando
formalmente. O Senhor Presidente agradeceu e a CÂMARA tomou CONHECIMENTO.------------------------------ 8.4.2. – Alteração de trânsito – Rua da Igreja em Azinhaga------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Victor Guia questionou o Senhor Presidente relativamente ao propósito da
colocação de sinais de sentido único na Rua da Igreja e Travessa da Igreja em Azinhaga.--------------------------------- O Senhor Presidente disse que a colocação da referida sinalização se deveu à constatação de que
o trânsito paralisava nos dois sentidos sempre que decorria um funeral de maiores dimensões.--------------------------- O Senhor Vereador Victor Guia questionou então o Senhor Presidente sobre se teria tomado em
consideração a existência de um estaleiro nas traseiras daquela localização, cujo acesso ficaria, assim, no
seu entender, impedido, tendo sugerido que o trânsito ficasse como anteriormente.----------------------------------------- O Senhor Presidente considerou que, desse modo, em dias de enterro o trânsito continuaria
dificultado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- O Senhor Vereador Victor Guia sugeriu, então, considerando que viaturas de grande dimensão
não têm ângulo de viragem para a Rua da Misericórdia, o que causa transtorno às empresas que necessitem
de operar nesses locais, a colocação de uma placa de estacionamento proibido na Rua da Igreja, fora do
estacionamento existente, junto ao talho, do início da Rua ao estacionamento e a retirada da placa sentido
único no mesmo local.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou, por UNANIMIDADE, colocar o sinal no local indicado, após
verificação no local, e retirar a placa de sentido único.------------------------------------------------------------------------ 9 - 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 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.4.1; 8.1 e 8.3.---------------- 10 - ENCERRAMENTO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram 19.00 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. --------------------

