Fls 05/ 08/05

======================================================ACTA N.º8/05==========
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 6 DE ABRIL DO ANO
DE 2005:

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

----------Ao sexto dia do mês de Abril 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, VICTOR MANUEL DA GUIA 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 16 de Março de 2005.-------------------------------------------------------------------2. - Balancete da Tesouraria:-------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete do último dia útil, apresentando um total de disponibilidades no valor de 2
euros 65.898,09 (SESSENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO EUROS E NOVE
CÊNTIMOS), sendo 29.074,53 euros (VINTE E NOVE MIL SETENTA E QUATRO EUROS E
CINQUENTA E TRÊS CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ------------------------------------------------------3.-Correspondência------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 – Rancho dos Campinos de Azinhaga----------------------------------------------------------------------------3.1.1-Solicitam Apoio para fornecimento de jantar---------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, atribuir um subsídio no valor de 500 Euros.--------------------3.2-República Democrática de Timor Leste------------------------------------------------------------------------3.2.1-Pedido de ajuda financeira para reconstrução de escola primária------------------------------

----------A Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, atribuir um subsídio de 100 Euros.-------------------------------3.3-Associação Sindical dos Professores Licenciados------------------------------------------------------------3.3.1-Pedido de colaboração financeira------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------3.4-António Mariano Ferreira-----------------------------------------------------------------------------------------3.4.1- Doação de ferramenta de desenho------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, POR UNANNIMIDADE, aceitar a doação, agradecendo o gesto e a
sensibilidade demonstrada ao Senhor António Mariano Ferreira.-------------------------------------------------------------3.5- Humberto Duarte Tomaz-----------------------------------------------------------------------------------------3.5.1- Solicita materiais para obras na habitação-----------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, fornecer os materiais solicitados no valor de 200
Euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Requerimentos----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1- J.F. Vieira, Lda------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1.1- Solicita atribuição da loja nº9 do Mercado------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, atribuir a Loja nº 9 ao requerente, fundamentando
este acto com a necessidade de promover a ocupação dos espaços comerciais do mercado o que, através do
mecanismo da hasta pública, não tem ocorrido.--------------------------------------------------------------------------------4.2-Conaud- Contabilidade e Gestão de Empresas----------------------------------------------------------------4.2.1- Solicita atribuição da loja nº 8 do Mercado-----------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, atribuir a Loja nº 8 ao requerente, fundamentando
este acto com a necessidade de promover a ocupação dos espaços comerciais do mercado o que, através do
mecanismo da hasta pública, não tem ocorrido.--------------------------------------------------------------------------------5- Divisão de Administração e Finanças-----------------------------------------------------------------------------5.1- 1º Alteração ao orçamento de despesa e GOP---------------------------------------------------------
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---------Foram prestados alguns esclarecimentos pelo Chefe da Divisão de Administração e Finanças, tendo
a Câmara tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------5.2- Futebol Clube Goleganense----------------------------------------------------------------------------------------5.2.1- Ratificação de custo com reparação anteriormente autorizada-----------------------------------------Tendo em atenção que o valor inicialmente aprovado – 800 Euros – foi ultrapassado, a Câmara
deliberou, POR UNANIMIDADE, ratificar a despesa de 1.357,93 Euros verificada com a reparação.-----------------6- Divisão de Intervenção Social---------------------------------------------------------------------------------------6.1-Maria de Piedade Conceição e Silva-----------------------------------------------------------------------------6.1.1-Informação de serviços. Pedido de materiais----------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por UNANIMIDADE, atribuir os materiais considerados necessários pela
Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente.---------------------------------------------------------------------------------------6.2-Casa Relvas-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6.2.1- Candidatura ao POC. Contrato de Parceria----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente explicou o processo de candidatura, desenvolvendo o seu entendimento sobre
a necessidade de recuperar as casas anexas, bem com as existentes na Rua José Farinha Relvas, deste modo
se aumentando a área para exposições.-------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Melancia Cachado referiu que os arranjos exteriores também são
comparticipados, bem como exposições e publicidade sobre a casa. --------------------------------------------------------Assim, a Câmara tomou conhecimento da candidatura ao POC e, bem assim, deliberou POR
UNANIMIDADE autorizar o contrato de parceria com o Instituto Português do Património Arquitectónico
e Instituto Português de Museus, conferindo os necessários poderes para a respectiva outorga ao Senhor
Presidente da Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.3-Programa de apoio a iniciativas das Associações--------------------------------------------------------------6.3.1- Critérios de atribuição e formulários de candidatura-----------------------------------------------------Esta matéria será discutida em futura sessão do executivo.--------------------------------------------------

----------7.–Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente. Projectos despachados ao abrigo de competências
delegadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.1- Projecto de Especialidade------------------------------------------------------------------------------------------7.1.1-José Maria Mendes de Sousa. Processo 8/05. Deferido.---------------------------------------------------7.1.2-Jorge Manuel Barbosa Lopo Lopes. Processo 49/04.Deferido.-------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------7.2- Projectos de Arquitectura e Especialidades-------------------------------------------------------------------7.2.1-Construções Sequita. Processo 17/05.Deferido.--------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------7.3-Prorrogação de prazo-----------------------------------------------------------------------------------------------7.3.1-Empreitada de concepção e construção da piscina coberta da Golegã---------------------------------O Senhor Vereador Melancia Cachado referiu a situação de atraso relacionada com o equipamento
para filtragem de ar, que será importado da Dinamarca, tendo já reunido com o Director da Obra e
Responsável pela empresa a fim de obter esclarecimentos sobre o assunto. Desse encontro resultou o
compromisso, por parte da Silvério & Melro, de concluir a obra em final de Junho. -------------------------------------Face ao exposto, a Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, autorizar a prorrogação de prazo
proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.4-Licenciamento de obras particulares----------------------------------------------------------------------------7.4.1-Processo de rectificação de loteamento/Sociedade de Construções Joaquim Passas----------------Face à informação da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, a Câmara deliberou, POR
UNANIMIDADE, autorizar a rectificação ao Loteamento.--------------------------------------------------------------------7.4.2-Loteamento da Baralha. Lote nº5. Alteração de área de implantação e manchas de
ocupação---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Face à informação da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, a Câmara deliberou, POR
UNANIMIDADE, aprovar a alteração às áreas de implantação e manchas de ocupação, com as
condicionantes referidas na aludida informação.--------------------------------------------------------------------------------7.4.3- Loteamento de Baralha. Lote nº10. Alteração de área de implantação-------------------------------Face à informação da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, a Câmara deliberou, POR
UNANIMIDADE, aprovar a alteração da área de implantação do Lote nº10.----------------------------------------------8 – Fora da ordem de trabalhos---------------------------------------------------------------------------------------Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar mais os
seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.1 Viaturas abandonadas no Casal das Flores.-----------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Mário Rodrigues referiu que as viaturas abandonadas naquela zona deviam
merecer a intervenção da Câmara, à semelhança da actuação que tem vindo a ser seguida com outras
viaturas noutros locais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Melancia Cachado ter ideia que essa viaturas também já tinham sido objecto
de intervenção, situação que iria averiguar. -------------------------------------------------------------------------------------8.2 Remoção de Viaturas.-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente informação do Chefe da Divisão de Administração e Finanças, tendo a Câmara
deliberado, POR UNANIMIDADE, remover os veículos aí indicados para o Estaleiro Municipal e notificar
os seus proprietários nos termos da Lei.------------------------------------------------------------------------------------------8.3 Prestação de Contas. Reunião Extraordinária de Câmara.-------------------------------------------------Face à necessidade de aprovar os documentos de prestação de contas, a proposta de aplicação do
resultado líquido do exercício e o inventário e cadastro de todos os bens patrimoniais referentes ao ano de
2004, foram distribuídos a todos os membros do executivo os respectivos documentos de suporte, tendo
sido deliberado, por UNANIMIDADE, realizar uma sessão extraordinária de Câmara no próximo dia 12,

pelas 10.30 horas, a fim de deliberar sobre estas matérias, considerando-se, desde já, convocados, todos os
elementos do executivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------9- 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 referentes aos
pontos 3.5.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.2.1, 6.1.1, 6.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2 e 8.3--------------------------------------------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. -------------------------------------------

