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==============================ACTA N.º13/05==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DO
ANO DE 2005:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos dezoito dias do mês de Maio 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,

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 do Executivo Camarário, de 09 de Maio de 2005. --------------------------------------------------------------------2. - Balancete da Tesouraria: ------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete do último dia útil, apresentando um total de disponibilidades no valor de
282.755,15 euros (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO
EUROS E QUINZE CÊNTIMOS), sendo 30.091,84 euros (TRINTA MIL NOVENTA E UM EURO E
OITENTA E QUATRO CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ----------------------------------------------------- 3. -Correspondência-----------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 – Sociedade Filarmónica Goleganense 1º de Janeiro.Festejos de S. Pedro na Golegã ----------------3.1.1-Solicitam autorização para fecho de vias públicas--------------------------------------------------------Face ao pedido formulado, a Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, autorizar o fecho das
Ruas D.Margarida Relvas, Carlos Ferreira Madeiro Cacho e Dr. Manuel José Souto Barreiros, entre as

22.00 horas e as 02.00 horas, nos dias 25,26, 28 e 29 de Junho de 2005, devendo esta deliberação ser
comunicada ao Comando da Guarda Nacional Republicana.
---------3.2-Sociedade Filarmónica Goleganense 1º de Janeiro.Festejos de S. Pedro na Golegã------------------3.2.1-Solicitam isenção de taxas e licenças--------------------------------------------------------------------------Tendo em atenção a regulamentação aplicável e a circunstância de a Sociedade Filarmónica não deter
o estatuto de utilidade pública, a Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, indeferir o pedido por não ser
legalmente admissível conferir tal isenção. Não obstante, atendendo aos custos que a Sociedade
Filarmónica irá suportar com a organização do evento e à importância desta realização, a Câmara
deliberou, POR UNANIMIDADE, atribuir um subsídio de 120 € para comparticipação nas despesas com a
produção do evento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3-MURPI-Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos--------------------------------3.3.1- Solicitam apoio para realização de piquenicão nacional-------------------------------------------------Face ao pedido apresentado, a Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, atribuir um subsídio no
valor de 25 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4-Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Golegã.-----------------------------------------3.4.1- Solicitam apoio logístico----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, atribuir o apoio logístico solicitado, disponibilizando
o Centro de Estágio para 7 almoços diários enquanto durar a época de fogos.----------------------------------------------3.5-Casa da Europa do Ribatejo--------------------------------------------------------------------------------------3.5.1- Solicitam adesão da Câmara Municipal-----------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento, apreciando noutra oportunidade esta solicitação.-----------------------------3.6-Associação Cultural Cantar Nosso-------------------------------------------------------------------------------3.6.1 - Solicitam alteração do apoio anteriormente acordado-----------------------------------------------------Tendo em atenção o novo pedido da Associação e a importância de que o evento se reveste, a
Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, ceder o transporte solicitado para 6ª Feira, dia 27 de Maio e,
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bem assim, atribuir um subsídio no valor de 1.250 € para as refeições dos participantes, em substituição
das que haviam sido solicitadas para o Centro de Estágio.--------------------------------------------------------------------3.7-C.N.O.D.Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes------------------------------------------3.7.1- Solicitam apoio financeiro --------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, atribuir um subsídio no valor de 25 €.---------------------------3.8-Sociedade Columbófila Goleganense----------------------------------------------------------------------------3.8.1- Solicitam atribuição de terreno para instalação de pombais--------------------------------------------Face ao pedido da Sociedade, a Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, que a Divisão de
Obras, Urbanismo e Ambiente elaborasse uma informação técnica sobre a área de implantação e
condicionantes em termos de saúde publica, requisitos de instalação e outras considerações relevantes para
o efeito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.9-António Carlos Dinis Nunes--------------------------------------------------------------------------------------3.9.1- Solicita transferência de titularidade de contrato de arrendamento-----------------------------------A Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, autorizar a transferência da titularidade do contrato
de arrendamento para Agrocomercial Lezíria Velha – Comércio de Cerais, Lda.----------------------------------------3.10-Herdeiros de Manuel Cerca. Alargamento do Cemitério--------------------------------------------------3.10.1-Comunicam aceitação de proposta da Câmara e formulam pedido de vedação de
propriedade--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da aceitação do valor proposto de 5€/m2, tendo deliberado, POR
UNANIMIDADE, assumir os custos relacionados com a transferência de propriedade e, bem assim, os que
decorrerem da vedação do terreno nos termos considerados adequados pelos serviços técnicos da Câmara
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.11- Casa Martins Correia---------------------------------------------------------------------------------------------3.11.1-Orçamento para reparação de telhado---------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, que o Chefe da Divisão de Administração e Finanças

se inteirasse dos termos em que aquele imóvel foi cedido à Câmara Municipal, a fim de habilitar a Câmara
Municipal a deliberar sobre esta matéria.-----------------------------------------------------------------------------------------4 – Fora da ordem de trabalhos---------------------------------------------------------------------------------------Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar mais os
seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1- Intervenção do Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu ter lido na imprensa local uma alusão ao comportamento do Senhor
Vereador Mário Rodrigues a propósito do aditamento ao Protocolo de Delegação de Competências na
Junta de Freguesia de Azinhaga, formulada por um seu camarada de partido, considerando o Senhor
Presidente que os eleitos desta Câmara Municipal, sempre que pautem a sua actuação pelos princípios que
considerarem justos, adequados e coerentes, independentemente do quadrante político que representam,
merecem a sua solidariedade pessoal e devem merecê-la do restante executivo. Nessa medida, propôs um
voto de solidariedade para com o Senhor Vereador Mário Rodrigues relativamente à sua posição quanto ao
aditamento ao Protocolo, tendo a Câmara deliberado, POR MAIORIA, com a abstenção do Senhor
Vereador Francisco Alcobia, conferir-lhe esse voto. ---------------------------------------------------------------------------5 -Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 18 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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