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======================================================ACTA N.º19/04==========
----------- REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO
DO ANO DE 2004:

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

------------ Ao primeiro dia do mês SETEMBRO 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, 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 do ponto 4.1 que 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 212.138,50 EUROS (DUZENTOS E DOZE MIL CENTO E TRINTA E OITO EUROS E CINQUENTA
CÊNTIMOS), sendo 56.910,78 EUROS, (CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E DEZ EUROS E
SETENTA E OITO CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ---------------------------------------------------------- 3. – JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS------------------------------------------------------------------------------------------- Tendo em atenção o período de férias do Ex.mo Presidente e Vereadores, a CÂMARA deliberou
por UNANIMIDADE justificar as respectivas faltas da reunião anterior do Executivo.----------------------------------- 4. - CORRESPONDÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------

----------- 4.1. – JOSÉ FRANCISCO CASTELO VIEIRA--------------------------------------------------------------------------- 4.1.1 – Pedido de Loja 8 do Mercado Municipal-------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando cedência da loja n.º8 do Mercado Municipal.------------------------------------ O Senhor Presidente referiu o seu entendimento favorável sobre o pedido, relembrando a fraca
afluência que as últimas hastas públicas atingiram e a circunstância de este procedimento concursal
determinar normalmente o empolamento das rendas e consequentes dificuldades de pagamento. A esse
propósito, o Senhor Vereador Mário Rodrigues questionou o Senhor Presidente sobre o resultado da última
hasta para atribuição de loja no mercado, tendo sido informado que a adjudicatária e única concorrente
veio posteriormente a desistir

da mesma.

Face aos argumentos aduzidos, a câmara deliberou por

UNANIMIDADE reconhecer interesse para o município na atribuição por ajuste directo da loja pretendida
pelo requerente, ao preço por metro quadrado constante no regulamento de taxas e licenças em vigor.----------------- 4.2. – CLUBE DE PESCA DA GOLEGÃ---------------------------------------------------------------------------------- 4.2.1 – Pedido de apoio para participação no Campeonato Nacional------------------------------------------- Foi presente carta solicitando apoio monetário para a participação no Campeonato Nacional de
Pesca Desportiva.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE atribuir um subsídio no valor de 300 Euros.---------------- 4.3. – SOCIEDADE FILARMÓNICA GOLEGANENSE 1ºJANEIRO--------------------------------------------------- 4.3.1 – Pedido apoio monetário----------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando apoio monetário ---------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE atribuir um subsídio no valor de 150 Euros.---------------- 4.4 – CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.1 - Pedido de parecer do 6ºCircuito Cicloturístico ------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando parecer para realização do 6º circuito cicloturístico ----------------------------- A CÂMARA tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------- 4.5 – LUÍS MANUEL MAIO MORAIS---------------------------------------------------------------------------
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----------- 4.5.1 – Pedido de pagamento de dívida em prestações ------------------------------------------------------------ Foi presente requerimento solicitando que a dívida da renda da casa situada na Rua Gago
Coutinho, nº5, em Golegã seja liquidada em prestações. ------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE suspender a obrigatoriedade do pagamento da
quantia em causa - 1.681,52 Euros ( um mil seiscentos e oitenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos) –
na medida em que irá proceder ao estudo integrado das demais situações anteriormente geridas pelo INH.
Não obstante o requerente deverá proceder ao pagamento do mês de Agosto e seguintes até ser informado
sobre a liquidação da quantia em dívida.------------------------------------------------------------------------------------------ 4.6 –GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO – ANO 2004------------------------------------------------ 4.6.1 – 4º alteração--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente uma proposta de modificação ao orçamento GRANDES OPÇÕES DO PLANO E
ORÇAMENTO- ANO 2004,

no valor de 197.800.00 euros---------------------------------------------------------------

-------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, aprovar a respectiva alteração.------------------------------ 5 – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL------------------------------------------------------------------------------ 5.1 – Gabinete da Secretaria de Estado da Segurança Social---------------------------------

---------- 5.1.1- Núcleo Local de Inserção------------------------------------------------------------------------------- Foi presente um oficio solicitante a indicação de represente para integrar o Núcleo Local de
Inserção.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE nomear como representante a Sra. Dra. Sandra
Bento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.2 – Instituto Nacional de Habitação------------------------------------------------------------------------------- 5.2.1- Atribuição de Casas-------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi comunicada a homologação da proposta final dos agregados a realojar, apresentada pela
Câmara Municipal, cuja listagem se transcreve :----------------------------------------------------------------------

--------------- Freguesia de Golegã:----------------------------------------------------------------------------------------------------- José da Silva; Maria Helena da Conceição; Maria Isabel Santos Rolo; Maria da Guia Costa C.
Feijão; Maria da Graça Prazeres Alcobaça; Mário Francisco; Isabel Maria Nunes; Maria Isabel S. R.
Lourenço; Maria da Conceição M. Martins; Maria Fernanda Godinho L. Coimbra.-------------------------------------------- Freguesia de Azinhaga:--------------------------------------------------------------------------------------------------- Manuel Moura; Fernanda Figueiredo; Beatriz Albuquerque; Sandra Isabel Augusto; José
Gaspar Mota; Cremilde Figueiredo; Mafalda Romão; Maria Nunes; Carla Isabel S.S. Gomes Mogas.--------------------- A CÂMARA tomou CONHECIMENTO-------------------------------------------------------------------------- 6 – DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E AMBIENTE ----------------------------------------------------------------- 6.1 – Dr. J. Lopes de Abreu------------------------------------------------------------------------------------6.1.1. – Aumento do número de compartes----------------------------------------------------------------------------- Foi presente requerimento a solicitar o aumento de comproprietários em prédios rústicos, sitos
na Freguesia e Concelho da Golegã, inscritos na matriz predial rústica sob os artº 1, secção F; artº 4 secção
E; artº 31, secção AI-AI1 e artº 36 secção AA.-------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE emitir parecer favorável ao aumento do número
de compartes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.2 – Silvério & Melro, S.A.------------------------------------------------------------------------------------6.2.1 – Prorrogação do prazo de empreitada da Piscina Coberta------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando a prorrogação do prazo da empreitada indicada em epígrafe,
devido ao atraso no fornecimento dos equipamentos vindos do estrangeiro, ficando o terminus da
empreitada para o dia 31 de Outubro de 2004.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente informação da DOUA com o seguinte teor: “Pelo exposto pela firma Silvério &
Melro, SA, será de conceder a prorrogação do prazo à referida firma, graciosa e sem direito a revisão de
preços”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE concordar com a informação da DOUA.----------
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---------- 6.3– OBRAS PARTICULARES-------------------------------------------------------------------------------------------- 6.3.1. – Gabiurbe – Imobiliária e Arquitectura, Lda--------------------------------------------------- 6.3.1.1 – Loteamento Urbano – Alteração ao Alvará nº 2/04------------------------------------------------------- Foi presente parecer e informação da DOUA com o seguinte teor: ”Que o mesmo está em
condições de merecer aprovação. Deve apresentar garantia bancária ou seguro de caução no valor de €
62.184,28 (sessenta e dois mil cento e oitenta e quatro euros e vinte oito cêntimos), e fazer o pagamento
das respectivas taxas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA, deliberou por UNANIMIDADE autorizar a alteração ao Alvará em
concordância com a informação da DOUA.-------------------------------------------------------------------------------------- 6.3.2. – Mário Oliveira Pereira Gaspar-------------------------------------------------------------------- 6.3.2.1– Construção de moradia – Proc. 54/2004---------------------------------------------------------------------- Foi presente informação da DOUA com o seguinte teor: “O projecto de arquitectura está em
condições de merecer aprovação. A construção a erigir encontra-se inserida no Plano de Pormenor do
Carrapital.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA, deliberou por UNANIMIDADE concordar com a informação da DOUA.------------------ 6.3.3. – David de Oliveira Prudente ------------------------------------------------------------------------ 6.3.3.1– Construção de moradia – Proc.52/2004----------------------------------------------------------------------- Foi presente parecer e informação da DOUA com o seguinte teor: “Deverá proceder à
rectificação da implantação da moradia, de acordo com a planta anexa. O projecto encontra-se inserido no
Plano de Pormenor do Carrapital, pelo que deverá ser tomado em consideração o parecer em anexo. A
moradia não respeita a área verde de protecção e enquadramento constante do PDM.---------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE concordar com a informação da DOUA.------------------ 6.3.4. – Manuel Lopes de Sousa----------------------------------------------------------------------------- 6.3.4.1– Construção de moradia e pedido de destaque – Proc. 53/2004-----------------------------

-------------- Foi presente informação da DOUA com o seguinte teor: “O projecto de arquitectura está em
condições de merecer aprovação”. Quanto ao pedido de destaque foi presente parecer com o seguinte teor:
“O solicitado enquadra-se no nº 4 do artº 6º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 177/2001, de 4 de Junho, pelo que se poderá emitir a respectiva certidão
de destaque”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE concordar com a informação da DOUA.------------------ 7- INTERVENÇÕES DO EX.MO PRESIDENTE-------------------------------------------------------------------------- 7.1 - Processos despachados ao abrigo da delegação de competências---------------------------------------------- João António G. de Abreu Lopes/Construção de moradia------------------------------------------------------- Joaquim Manuel Barreiros Mateiro/Alteração ao uso de estabelecimento comercial, para
moradia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rui Manuel Sousa Vicente/Construção de garagem e telheiro---------------------------------------------------- Vera Mónica Simões Mota Santana/Construção de moradia----------------------------------------------------- João Domingos Reis/Construção de pavilhão------------------------------------------------------------------------ Ferraz & Madeira, Lda/Restauração e bebidas---------------------------------------------------------------------- A CÂMARA tomou CONHECIMENTO.----------------------------------------------------------------------- 7.2 – Utilização do Palácio do Pelourinho-------------------------------------------------------------------------- 7.2.1 – Protocolo de Utilização---------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou o Executivo sobre a realização do Protocolo que regerá a
utilização do Imóvel pela SEAA, referindo que deverá ser apresentado à Câmara na próxima reunião
ordinária.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os senhores Vereadores Mário Rodrigues e Victor da Guia chamaram a atenção para algumas
situações que deviam ser acauteladas, designadamente a manutenção e conservação do edifício, bem como
a ressalva sobre a afectação do imóvel ao funcionamento da SEAA e não qualquer outro organismo . O
Senhor Presidente informará os serviços competentes da SEAA destas e de outras situações que pretende
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ver acauteladas, sendo a respectivo projecto de protocolo apresentado ao Executivo, tal como
anteriormente referenciado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.3 – Designação de Vereador em Regime de Tempo Inteiro e atribuição de Pelouros.-------------------------- O Senhor Presidente informou o Executivo que, tendo em atenção a necessária
redistribuição de Pelouros originada pela aposentação do Senhor Vereador Victor da Guia, iria nomear em
regime de tempo inteiro o Senhor Vereador Francisco Alcobia, atribuindo-lhe os seguintes Pelouros:------------------------ Feiras e Mercados; Gestão de Jardins e Zonas Verdes; Oficinas Municipais e Gestão de
Máquinas e Viaturas; Gestão do Cemitério Municipal.-------------------------------------------------------------------------------- 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 – AZINHAGA ATLÉTICO CLUBE------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Victor da Guia referiu a sua preocupação com a situação do Azinhaga
Atlético Clube, relativamente à inscrição da equipa para participação nos Campeonatos Distritais da 2ª
Divisão. Disse ter sido informado por membros da Direcção sobre as dificuldades com o custeio das
referidas inscrições, tendo o Clube solicitado um pedido de apoio financeiro à Câmara Municipal que ainda
não obteve resposta . Tendo em atenção a proximidade do termo das inscrições o Senhor Vereador
questionou o Senhor Presidente sobre esta matéria, tendo proposto à atribuição de um montante de 2.000 €,
para fazer face à situação anteriormente referida.------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE atribuir um auxilio no referido valor.-------------------- 9 - APROVAÇÃO 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 deliberação referente aos pontos 4.1; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3.2;
6.3.3; 6.3.4, 7.3 e 8.1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. --------------------

