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======================================================ACTA N.º25/04==========
----------- REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA
DEZEMBRO DO ANO DE 2004:

02

DE

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

------------ Aos dois dias do mês DEZEMBRO do ano de DOIS MIL E QUATRO, nesta vila de GOLEGÃ, no
edifício dos PAÇOS DO CONCELHO, SALA DAS SESSÕES, pelas 11,00 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, FRANCISCO JOSÉ

MARIANO ALCOBIA , 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 3.4; 5.1 e 6.5. 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 235.940.41 EUROS (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA EUROS E
QUARENTA E UM CÊNTIMOS), sendo 66.289.33 EUROS, (SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E
OITENTA E NOVE EUROS E TRINTA E TRÊS CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ----------------------------------------------------------------------------- 3. – GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO------------------------------------------------------------------ 3.1. – 6ª alteração orçamental/conhecimento------------------------------------------------------------------------- Foi presente 6ª alteração orçamento e grandes alterações do plano, no valor de 5.100.00
euros.(cinco mil e cem euros).--------------------------------------------------------------------------------------------

------------- A CÂMARA tomou conhecimento-------------------------------------------------------------------------------- 4.- DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL------------------------------------------------------------------------------- 4.1 –PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO------------------------------------------------------------------------- 4.1.1 –ENCERRAMENTO-------------------------------------------------------------------------------------------O Exmo Senhor Presidente propôs o encerramento do parque de campismo entre 15 de
Dezembro e 15 de Fevereiro, ou seja, nos mesmos termos que no ano transacto.---------------------------------------------- A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE concordar com a proposta do encerramento ------------- 4.2 – JOSÉ MANUEL LOPES DE CARVALHO--------------------------------------------------------------------------- 4.2.1 –Pedido de apoio para compra de motoreta--------------------------------------------------------------------- Foi presente carta solicitando ajuda para aquisição de ciclo motor. Tendo em atenção as
limitações motoras do requerente, bem como a circunstância de não possuir recursos financeiros
suficientes,

a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE

atribuir uma importância de 550.00

euros(Quinhentos e cinquenta euros) á conferência de S. Paulo, a fim de esta organização proceder á
aquisição e entrega do veículo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 – CECÍLIA VASQUES NEGRITA E JOSÉ ARTUR GARCIAS-------------------------------------------------------4.3.1-Pedido de arranjo do telhado/parecer técnico--------------------------------------------------------------Foi presente caracterização de agregado familiar dos requerentes, elaborado pele técnica
municipal. Tendo em atenção esse parecer técnico a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE indeferir o
pedido de arranjo do telhado.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.4–ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANTAR NOSSO------------------------------------------------------------------4.4.1- Concerto à Padroeira/Pedido de lanche----------------------------------------------------------------------Foi presente carta solicitando oferta de lanche aos intervenientes no concerto, em número
aproximado de 130 pessoas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE oferecer o referido lanche.---------------------------
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-----------4.5-OPERAÇÃO “10 MILHÕES DE ESTRELAS”----------------------------------------------------------------------4.5.1-Pedido de apoio para aquisição de 120 fotoforos.-----------------------------------------------------------Analisado o pedido de apoio formulado pela equipa coordenadora da operação, a CÂMARA
deliberou por UNANIMIDADE a aquisição de 120 fotoforos no valor de 300.00 euros (Trezentos euros).----------- 5.- DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO E AMBIENTE------------------------------------------------------------------- 5.1 – INTERVENÇÕES DO EX.MO PRESIDENTE--------------------------------------------------------------------- 5.1.1 –Processos despachados ao abrigo das competências delegadas -----------------------------------------------------António Guilherme dos Santos Mota/Construção de garagem.------------------------------------------------A CÂMARA tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------- 6 – FORA DA ORDEM DE TRABALHOS------------------------------------------------------------------------------------ Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar mais o
seguinte assunto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1 –-Sociedade Filarmónica 1º de Janeiro-------------------------------------------------------------------------- Foi presente pedido de apoio para a deslocação da banda da Casa do Povo do Lavre á Golegã,
bem como jantar para 75 pessoas. Tendo em atenção que a Câmara Municipal apoia as deslocações das
suas colectividades, parece lógico que a referida banda seja apoiada pela Câmara respectiva. Assim, a
CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE oferecer o jantar para 75 pessoas, bem como ceder o Cine –
Teatro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.2 –ACIS. Apresentação proposta para a quadra natalícia----------------------------------------------------A direcção da ACIS apresentou proposta de actividades a realizar na Golegã. A CÂMARA
deliberou por UNANIMIDADE adquirir o programa proposto para o dia 19 de Dezembro ( Fernando
Espanhol ao vivo) e 23 de Dezembro (Distribuição de brindes pelo Pai Natal) no valor total de 550.00
euros ( Quinhentos e cinquenta euros).------------------------------------------------------------------------------------------ 6.3 –INATEL. Filarmónicas do Concelho-----------------------------------------------------------------

----------- A Câmara tomou conhecimento que o INATEL, ao abrigo do plano anual de apoio a bandas
filarmónicas 2004, atribuiu um instrumento musical a cada uma das bandas do concelho.-------------------------------6.4- Festa de Natal da Câmara-------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente informou que a festa de Natal dos funcionários se realizará no dia 17 de
Dezembro pelas 20 horas, no Picadeiro Lusitanus, tendo convidado desde já os senhores vereadores e o
executivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7- ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram 13.00 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. --------------------

