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======================================================ACTA N.º22/04==========
----------- REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO
DO ANO DE 2004:

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

------------ Aos vinte dias do mês OUTUBRO do ano de DOIS MIL E QUATRO, nesta vila de GOLEGÃ, no
edifício dos PAÇOS DO CONCELHO, SALA DAS SESSÕES, pelas 15,00 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,

VICTOR MANUEL DA GUIA, 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 3.1; 3.2; 3.4; 3.8; 4.1; 5.1; 6.1 e 6.3
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 323.324,20 EUROS (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO EUROS E VINTE
CÊNTIMOS),

sendo 27.587,33 EUROS, (VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE EUROS E TRINTA E

TRÊS CÊNTIMOS),

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

----------- 3. - CORRESPONDÊNCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1. – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA GOLEGÃ---------------------------- 3.1.1 – Pedido de apoio para pagamento de dívida-----------------------------------------------------

------------- Foi presente carta solicitando apoio monetário para pagamento de dívida relacionada com
fardamentos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE atribuir um subsidio no valor de 2.500 €, para o
fim em vista.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2. – ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANTAR NOSSO--------------------------------------------------------------------- 3.2.1 – Pedido de apoio para IX Encontro de Coros---------------------------------------------------------------- Foi presente fax solicitando apoio monetário no IX Encontro de Coros------------------------------------------ A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE conceder um subsidio no valor de 250 €, para o
fim em vista.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3. – ESCOLA PROFISSIONAL DE TORRES NOVAS------------------------------------------------------------------ 3.3.1 – Transportes Escolares------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente fax solicitando a comparticipação nos transportes escolares para 4 alunos.----------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE efectuar a comparticipação solicitada, desde
que a referida comparticipação possua o adequado enquadramento legal.---------------------------------------------------- 3.4 – ANTÓNIO JORGE FARINHA MARQUES-------------------------------------------------------------------------- 3.4.1 – Solicita colocação de sinal de estacionamento proibido--------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando a colocação de sinal de estacionamento proibido na faixa que
ladeia os números 21,23 e 25 na Rua de Oliveira.---------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA tomou em consideração a exposição efectuada, tendo deliberado analisar o pedido
através de informação técnica a solicitar aos serviços.-------------------------------------------------------------------------- 3.5 – LISETE DINA NOGUEIRA DE CARVALHO----------------------------------------------------------------------- 3.5.1 – Pedido de pagamento de rendas a prestações---------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando o pagamento de rendas da loja nº 9 do mercado municipal a
prestações.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE autorizar o pagamento nos termos requeridos.---
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----------- 3.6 – JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS------------------------------------------------------------------------------- 3.6.1 – Desistência de loja nº 2 do Mercado Municipal-------------------------------------------------------------- Foi presente requerimento solicitando a desistência da loja nº 2 do Mercado Municipal----------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE aceitar a referida desistência.-------------------------------- 4 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO------------------------------------------------------------------- 4.1 – 5ª Alteração------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente uma proposta de modificação às Grandes Opções do Plano e Orçamento – ano
2004, no valor de 154.200,00€.(cento e cinquenta e quatro mil e duzentos euros).-------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE aprovar a alteração orçamental proposta.------------------ 5 – FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente informação do Chefe de Divisão Municipal de Administração e Finanças com o
seguinte teor: “1.De acordo com o estabelecido nos nºs 2 e 3, do artigo 5º, do Decreto-Lei nº 68/2004, de
25 de Março, os promotores imobiliários encontram-se obrigados a depositar um exemplar da ficha técnica
de habitação de cada prédio ou fracção na Câmara Municipal onde correr os seus termos o processo de
licenciamento, contra o pagamento de uma taxa, a fixar pela Assembleia Municipal sob proposta da
Câmara.2.Nos termos do nº 3, do artigo 10º, do Diploma supra referido, em caso de perda ou destruição da
ficha técnica, o proprietário pode solicitar à Câmara Municipal a emissão de segunda via, também contra o
pagamento de uma taxa, a fixar pela Assembleia Municipal sob proposta da Câmara. 3.A Associação
Nacional de Municípios foi instada a pronunciar-se quanto a um valor de taxa que pudesse constituir-se
como referência para os municípios, relativamente ao depósito mencionado no ponto 1, tendo sido
sugerido o montante de 15 Euros. Já quanto à emissão de segunda via não produziu qualquer
sugestão.4.Considerando que me parece adequada a taxa sugerida pela ANMP para o depósito, proponho
que seja igualmente aplicada a taxa única de 15 Euros para a emissão de segunda via.”----------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE propor à Assembleia Municipal a aplicação de
uma taxa de 15 € para o depósito e uma outra de 15 € para emissão de 2ª via.------------------------------------

---------- 6 – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL------------------------------------------------------------------------------ 6.1 – Auxílios Económicos---------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1.1 –Nova Lista----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na sequência da deliberação da reunião do Executivo realizada no dia 06 do corrente, foi
presente a nova lista de auxílios económicos.-------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE aprovar a referida lista, conforme se dá por
integralmente reproduzido no doc.1 em anexo---------------------------------------------------------------------------------- 7- INTERVENÇÕES DO EX.MO PRESIDENTE-------------------------------------------------------------------------- 7.1. – Plano Rodoviário e de Segurança------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente expôs as linhas gerais do referido plano, tendo precisado alguns acertos
relativamente ao ano anterior, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.------------------------------------------ 7.2 - Processos despachados ao abrigo da delegação de competências------------------------------------------- Vinura – Soc. Agrícola e Imobiliária, SA/Hotel residencial------------------------------------------------------ Maria Adília Rito S. de Oliveira/Construção de garagem--------------------------------------------------------- Ana Gabriela Pinheiro Morais Rato/Salão de cabeleireira------------------------------------------------------- A CÂMARA tomou CONHECIMENTO.-------------------------------------------------------------------------- 8 – FORA DA ORDEM DE TRABALHOS------------------------------------------------------------------------------------ Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar mais o
seguinte assunto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.1 – Maria Amélia Coimbra de Castro Veiga--------------------------------------------------------------------- 8.1.1 – Leitura do contador no prédio sito no Largo Marquês de Pombal nº 17------------------------------- Foi presente carta expondo uma situação decorrente do empréstimo do referido prédio à
Organização da Mostra de Gastronomia.------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE autorizar a anulação da contagem reclamada,
desde que a informação técnica dos serviços corrobore a exposição apresentada pela requerente.-------------
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--------- 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 3.1; 3.2; 3.3; 4; 5; 6.1 e 7.1.--------------------- 10- ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram 17.00 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. --------------------

