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======================================================ACTA N.º24/04==========
----------- REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA
NOVEMBRO DO ANO DE 2004:

17

DE

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

------------ Aos dezassete dias do mês NOVEMBRO 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 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 3.2, 3.3, 4.3 e 5.1 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 373.826,61 EUROS (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS EUROS E SESSENTA E
UM CÊNTIMOS),

sendo 25.413,85 EUROS, (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E TREZE EUROS E OITENTA E

CINCO CÊNTIMOS),

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

----------- 3. - CORRESPONDÊNCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1. – ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO SANTARÉM--------------------------------------------------------------------- 3.1.1 – Pedido de apoio --------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando apoio para a modalidade--------------------------------------------------

------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE indeferir a pretensão.------------------------------------------- 3.2. – ACADEMIA DE DESPORTO DA GOLEGÃ------------------------------------------------------------------------ 3.2.1 – Pedido de apoio monetário ------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando apoio para legalização da academia.---------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE adiar a discussão deste assunto para posterior
reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3. – LISETE DINA NOGUEIRA CARVALHO--------------------------------------------------------------------------- 3.3.1 – Desistência da loja 9 do Mercado Municipal--------------------------------------------------------------- Foi presente requerimento solicitando a desistência da loja 9 do Mercado Municipal.-------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE aceitar a referida desistência.-------------------------------- 3.4 – ARLINDO VIEIRA PRAZERES------------------------------------------------------------------------------------- 3.4.1 – Estacionamento proibido---------------------------------------------------------------------------------------- Na sequência da deliberação da reunião ordinária do Executivo realizada no dia 06 de Outubro,
e tendo em atenção a informação do Senhor Fiscal Municipal, a CÂMARA deliberou por
UNANIMIDADE colocar um sinal de estacionamento proibido nos dois sentidos, na Travessa da Rua Dr.
Galvão Figueiredo, e bem assim, proceder à publicação de Edital------------------------------------------------------------ 4.- DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL------------------------------------------------------------------------------- 4.1 – ACADEMIA DE DESPORTO DA GOLEGÃ------------------------------------------------------------------------- 4.1.1 – Projecto de Intervenção------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE analisar o documento em futura reunião.----------------- 4.1.1.1 – Contrato- Programa---------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE analisar o documento em futura reunião.------------------ 4.2 – HABITAÇÃO SOCIAL---------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.1 – Proposta de Regulamento sobre as partes comuns dos prédios em regime de
arrendamento municipal-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------- Foi presente regulamento sobre as partes comuns dos prédios em regime de arrendamento
municipal, que se dá por integralmente reproduzido no doc.1 em anexo-------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE aprovar o regulamento com as alterações
constantes do projecto anexo, submetendo esse documento à aprovação da Assembleia Municipal.-------------------- 5.- DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E AMBIENTE------------------------------------------------------------------- 5.1 – DIREITO DE SUPERFÍCIE/Cedência --------------------------------------------------------------------------- 5.1.1 –Luís Miguel da Costa Francisco ------------------------------------------------------------------------------- Foi presente requerimento solicitando autorização para ceder o direito de superfície do terreno
onde se encontra implantada a sua moradia, sita em Azinhaga, na Rua José Saramago a SANDRA MARISA
RODRIGUES ROLO,

direito este, concedido igualmente à Cooperativa de Habitação Aliança dos

Trabalhadores de Golegã, C.R.L., por escritura lavrada em02/08/1985.------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, autorizar a cedência do direito de superfície do
terreno onde se encontra implantada a referida moradia a SANDRA MARISA RODRIGUES ROLO.------------------------ 6 – FORA DA ORDEM DE TRABALHOS------------------------------------------------------------------------------------ Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar mais o
seguinte assunto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1 – Protocolo de Intenção de Geminação com Jerez de la Frontera----------------------------------------- O Senhor Presidente solicitou ao restante Executivo que aprovasse o texto do Protocolo de
intenção, que se dá por integralmente reproduzido no doc.2 em anexo, a fim de ser apresentado à
Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE aprovar o texto, concordando com a sua
apresentação à Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------- 6.2 – Feira Nacional do Cavalo----------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente manifestou o seu contentamento com a forma como decorreu esta edição da
Feira, dirigindo uma palavra de mérito ao Senhor Eng. Acácio Galrinho Nunes e Senhor José Manuel

Bispo Godinho pelo modo exemplar como supervisionaram a gestão rodoviária, técnica e logística do
evento, permitindo o sucesso que se verificou e por todos testemunhados.------------------------------------------------- 6.3 – Calçada junto do Edifício Imperatriz--------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Mário Rodrigues solicitou a atenção dos serviços técnicos para o estado da
calçada junto do edifício Imperatriz, tendo sido informado que o calceteiro já se encontra a tratar do
assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.4 – Habitação Social – Casas da Azinhaga-------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador Vitor da Guia manifestou a sua preocupação relativamente à situação da Sra.
Fernanda Nunes, tendo em atenção o falecimento da sua mãe e irmão, com quem vivia . Sendo certo que a
habitação se encontrava atribuída à falecida, o Senhor Vereador questionou sobre a possibilidade de a Sra.
Fernanda Nunes ficar titular da referida habitação, conjuntamente com outra irmã e cunhado, pessoas
também carenciadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi-lhe dito que os serviços já tinham conhecimento informal da situação, sendo que irão
analisar a viabilidade técnica da sugestão apresentada.--------------------------------------------------------------------------6.5 – Alteração da data da próxima reunião ordinária do Executivo ---------------------------------------- Tendo em atenção a circunstância de a próxima reunião do Executivo coincidir com um dia
feriado, o Senhor Presidente propôs que a mesma fosse adiada para Quinta-feira, dia 02, pelas 10 horas.------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE autorizar a proposta apresentada pelo Senhor
Presidente, e bem assim proceder à publicação de edital respectivo.--------------------------------------------------------- 7 - 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 3.4; 5.1 e 6.5.-------------------------------------- 8- ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram 19.00 horas, o EXMO. PRESIDENTE declarou encerrada a reunião, da qual,
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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. --------------------

