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======================================================ACTA N.º7/05==========
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DO
ANO DE 2005:

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

----------Aos dezasseis dias do mês de MARÇO do ano DOIS MIL E CINCO, 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,

MÁRIO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES E FRANCISCO JOSÉ MARIANO ALCOBIA
FERREIRA HENRIQUES,

, comigo, PEDRO MIGUEL

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 do Executivo Camarário, de 02 de Março de 2005.-------------------------------------------------------------------2. - Balancete da Tesouraria:-------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete do último dia útil, apresentando um total de disponibilidades no valor de
241.748,76 euros (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO
EUROS E SETENTA E SEIS CÊNTIMOS), sendo 29.403,17 euros (VINTE E NOVE MIL
QUATROCENTOS E TRÊS EUROS E DEZASSETE CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ---------------3.-Correspondência------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 –Futebol Clube Goleganense------------------------- -------------------------------------------------------------3.1.1-Solicitam Apoio para recepção ao Grupo desportivo Velense -------------------------------------------Face ao pedido apresentado, a Câmara deliberou, por UNANIMIDADE, atribuir os apoios
solicitados, designadamente a cedência do autocarro para os dias 13 e 15 de Maio, estadia no centro de

estágio, sessão informal de boas vindas com oferta de lembranças e beberete e visita a Equuspolis e outros
locais de interesse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2- Rancho dos Campinos de Azinhaga --------------------------------------------------------------------------3.2.1-Apresentação do projecto Colorido Ribatejano e Orçamento para a sua realização -----------------Tendo em atenção os objectivos e âmbito do projecto apresentado, a Câmara deliberou, por
UNANIMIDADE, atribuir um subsídio no valor de 1000 euros. -------------------------------------------------------------3.3-Clube Desportivo de C.C. Arco-Íris da Golegã- Secção Cultural Cantares D’Outrora--------------3.3.1-Solicitam apoio para realização de intercâmbio -------------------------------------------------------------Face ao pedido apresentado, a Câmara deliberou, por UNANIMIDADE, atribuir um subsídio no
valor de 250 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4-António Carlos Dinis Nunes---------------------------------------------------------------------------------------3.4.1- Pedido para atribuição de loja no Mercado Municipal-----------------------------------------------------A Câmara deliberou por UNANIMIDADE, tendo em atenção a disponibilidade dos espaços
actualmente existentes, atribuir a loja nº 13.-------------------------------------------------------------------------------------4.–Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente. Projectos despachados ao abrigo de competências
delegadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1- Projecto de Especialidades. ---------------------------------------------------------------------------------------4.1.1-António Costa Rodrigues. Processo 75/03.----------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------4.1.2- Construções Alfredo Silva & Serafim, Lda. Processo 74/04.------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------4.1.3-Esmeralda Maria Lopes Rodrigues. Processo 10/05.----------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------
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----------4.2- Projectos de Arquitectura
----------4.2.1-Luis Miguel Marques Gameiro Folgado. Processo 64/2004.-------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------4.2.2-Rui Manuel Sousa Vicente. Processo 50/2004.-----------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------5 – Fora da ordem de trabalhos---------------------------------------------------------------------------------------Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar mais os
seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1-Secretaria de Estado da Agricultura.----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara informou o restante executivo de que o Senhor Primeiro-Ministro
o informou pessoalmente da sua intenção de terminar com a deslocalização de todas as Secretarias de
Estado prosseguidas pelo anterior governo, tendo a Câmara TOMADO CONHECIMENTO dessa
circunstância. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2-Agradecimento do Senhor Secretário de Estado da Agricultura. -----------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara leu uma carta de agradecimento remetida pelo Senhor Engenheiro
David Geraldes, Secretário de Estado da Agricultura cessante, em que exprime agradecimento e
reconhecimento pela colaboração prestada pelo Município e pelo Senhor Presidente da Câmara.-----------------------A Câmara TOMOU CONHECIMENTO. -----------------------------------------------------------------------------5.3-Comunicado do Partido Socialista à população.--------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Mário Rodrigues manifestou o seu incómodo quanto a parte do comunicado do
Partido Socialista da Golegã, quando é afirmado que o que se passa na Câmara Municipal é incorrrecto. ------------Considerou que nunca existiu nenhuma política de “bota-abaixo” por sua parte ou por parte do
partido que representa, não se sentido retratado nessa afirmação do comunicado. Entende que foram
misturadas questões partidárias que não lhe dizem qualquer respeito.-------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que as observações produzidas pelo Senhor Vereador devem ser

remetidas à Comissão Politica do Partido Socialista e não à Câmara Municipal ou ao seu Presidente, que
nem sequer faz parte daquele órgão partidário. Disse ainda que, quando muito, poderia questionar o
Vereador que integra a Comissão Política do Partido, uma vez que o Presidente da Câmara é
completamente alheio ao comunicado distribuído. -----------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Mário Rodrigues referiu que a sua intervenção foi feita enquanto vereador
deste executivo e pretendeu exprimir o descontentamento que, nessa qualidade, lhe mereceu o comentário.
----------6- Aprovação da Acta em minuta------------------------------------------------------------------------------------ Mais foi deliberado por UNANIMIDADE, nos termos do nº3, do art.92º, da Lei 5-A/2002, de 11
de Janeiro, aprovar em minuta, a fim de produzirem efeitos imediatos, as deliberações tomadas nos pontos
3.3.1 e 3.4.1. -------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------7-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. -------------------------------------------

