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======================================================ACTA N.º11/05==========
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DO
ANO DE 2005:

===============================================================
----------Aos vinte dias 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 14 de Abril de 2005.-------------------------------------------------------------------2. - Balancete da Tesouraria:-------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete do último dia útil, apresentando um total de disponibilidades no valor de
223.360.43 euros (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL TRECENTOS E SESSENTA EUROS E
QUARENTA E TRÊS CÊNTIMOS), sendo 30.685.12 euros (TRINTA MIL SEISCENTOS E OITENTE E
CINCO EUROS E DOZE CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. --------------------------------------------------3.-Correspondência------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 – Núcleo de Amigos do Cicloturismo de Alpiarça ------------------------------------------------------------3.1.1-Solicitam Apoio para realização da VI Volta ao Ribatejo em Cicloturismo-------------------------- A Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, atribuir um troféu. ----------------------------------------

-------3.2-Associação Cultural “Cantar Nosso”----------------------------------------------------------------------------3.2.1-VI Encontro Internacional de Coros--------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, autorizar a utilização do autocarro no dia 27 de Maio,
para transportar o Coro do aeroporto até à Golegã, ceder o Centro de Estágio para jantar e dormida na 6ª
Feira e dormida no Sábado, respectivamente 27 e 28 de Maio. Bem assim, deliberou também, POR
UNANIMIDADE, promover uma reunião com a Associação Cultural a fim de ultimar os aspectos
operacionais deste apoio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Divisão de Administração e Finanças-----------------------------------------------------------------------------4.1- Palácio do Pelourinho----------------------------------------------------------------------------------------------4.1.1-Auto de cedência de equipamento------------------------------------------------------------------------------Foi presente o Auto de Cedência, a título gratuito, do equipamento de ar condicionado instalado no
Palácio do Pelourinho, por parte do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, tendo a
Câmara TOMADO CONHECIMENTO.---------------------------------------------------------------------------------------4.2- Projecto de Regulamento sobre as Partes Comuns dos Prédios em Regime de
Arrendamento Municipal-------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2.1- Termo do processo de inquérito público--------------------------------------------------------------------Findo o processo de inquérito público sem que se registasse qualquer interpelação quanto ao projecto
de regulamento, a Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, submeter o projecto de regulamento a
aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------5- Divisão de Intervenção Social---------------------------------------------------------------------------------------5.1-Programa de Apoio a iniciativas das Associações------------------------------------------------------------5.1.1-Critérios de atribuição e formulários de candidatura. Discussão da proposta apresentada
na sessão ordinária de 06 de Abril----------------------------------------------------------------------------------------------Analisado o documento anteriormente distribuído, foram propostas diversas alterações pelo Senhor
Vereador Mário Rodrigues, tendo as mesmas sido aceites e o documento, que se encontra anexo à presente
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acta, aprovado POR UNANIMIDADE com as alterações propostas, que visaram, por um lado, evidenciar a
circunstância de a entidade que atribui subsídios ou comparticipações de qualquer espécie e aprecia as
candidaturas ser a Câmara Municipal e não a Divisão de Intervenção Social, cujo papel deverá ser
instrumental no apoio à elaboração dos processos de candidatura e, por outro lado, alterar algumas
prioridades indicativas no âmbito das áreas de apoio. -------------------------------------------------------------------------6.–Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente. Projectos despachados ao abrigo de competências
delegadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1- Projectos de Especialidades---------------------------------------------------------------------------------------6.1.1-Joaquim Trancas de Oliveira Lucas. Substituição de cobertura. Processo 19/05.-------------------A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------6.1.2-Mário Henrique Sarabando Rei. Construção de Moradia Unifamiliar. Processo 9/05.-------------A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------6.2- Projectos de Arquitectura ----------------------------------------------------------------------------------------6.2.1-Joaquim Trancas de Oliveira Lucas. Substituição de cobertura. Processo 19/05.-------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------6.3-Gabiurbe. Rua da Arrochela-------------------------------------------------------------------------------------6.3.1-Alteração de área de implantação-------------------------------------------- --------------------------------- Face à informação técnica constante no processo de licenciamento, a Câmara deliberou, POR
UNANIMIDADE, aprovar a alteração da área de implantação em conformidade com o parecer dos
serviços.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 – Fora da ordem de trabalhos---------------------------------------------------------------------------------------Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar mais os
seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.1 – Alteração de trânsito.-----------------------------------------------------------------------------------

----------Na sequência de uma intervenção do Senhor Vereador Francisco Alcobia, a Câmara deliberou,
POR UNANIMIDADE, a colocação de duas placas de sentido único, a saber:--------------------------------------------- Rua Elias Garcia, em que o sentido da marcha se estabelecerá entre a Rua Margarida Relvas e Rua
Latino Coelho;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua Latino Coelho, sentido único da Rua do Saldanha para a Rua Dª. Margarida Relvas, a partir da
primeira intersecção com a Rua Latino Coelho.---------------------------------------------------------------------------------7.2 – Rede Cidades Europeias do Cavalo.---------------------------------------------------------------------------Tendo em atenção a aprovação por unanimidade, em sessão ordinária de 06 de Outubro do ano
transacto, da proposta de adesão à Rede Cidades Europeias do Cavalo, a Câmara Municipal deliberou,
POR UNANIMIDADE, dar poderes ao Senhor Presidente para subscrever toda a documentação para tanto
necessária em representação do Município.--------------------------------------------------------------------------------------8- 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 3.2.1, 4.2.1, 5.1.1, 6.3.1, 7.1 e 7.2.----------------------------------------------------------------------------------------9 -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. -------------------------------------------
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