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==============================ACTA N.º14/05==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DO
ANO DE 2005:

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

===============================================================
----------Ao primeiro dia do mês de Junho do ano DOIS MIL E CINCO, nesta vila de GOLEGÃ, no edifício
dos PAÇOS DO CONCELHO, SALA DAS SESSÕES, pelas 15,00 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, VICTOR MANUEL DA

GUIA 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 18 de Maio de 2005. --------------------------------------------------------------------2. - Balancete da Tesouraria: ------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete do último dia útil, apresentando um total de disponibilidades no valor de
222.166,49 euros (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL CENTO E SESSENTA E SEIS EUROS E
QUARENTA E NOVE CÊNTIMOS), sendo 56.116,57 euros (CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E
DEZASSEIS EUROS E CINQUENTA E SETE CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ------------------------ 3. -Correspondência----------------------------------------------------------------------------------------------------3.1- Núcleo Sportinguista do Concelho da Golegã-----------------------------------------------------------------3.1.1- Solicitam apoio financeiro para aquisição de equipamentos---------------------------------------------Tendo em atenção o trabalho de divulgação sobre a Golegã que o Núcleo desenvolve através das

suas participações em eventos de Cicloturismo, a Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, atribuir um
subsídio no valor de 1000 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------3.2- Núcleo Sportinguista do Concelho da Golegã-----------------------------------------------------------------3.2.1- Solicitam diversos apoios para 4º Encontro de Cicloturismo da Golegã -----------------------------A Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, autorizar as cedências das instalações e equipamentos
municipais pretendidos para refeições e banhos, facultar o equipamento de impressão existente no
Equuspolis, autorizar a utilização de duas viaturas municipais para acompanhamento da caravana e
oferecer medalhas aos atletas inscritos.-----------------------------------------------------------------------------------------3.3- G.A.P. – Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho-----------------------------------3.3.1- Solicitam transporte para visita de estudo ou atribuição de subsídio----------------------------------Tendo em atenção a indisponibilidade para utilização do autocarro camarário na data indicada,
bem como o excesso de passageiros para a lotação da viatura, a Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE,
que os serviços solicitassem três orçamentos a empresas da especialidade para aluguer de um autocarro de
60 lugares, sendo que o de menor valor será suportado pela Câmara Municipal para que a visita se realize.-------4-Divisão de Intervenção Social---------------------------------------------------------------------------------------4.1-Maria Fernanda Godinho Lopes Coimbra Domingos-------------------------------------------------------4.1.1- Actualização de renda de habitação social-------------------------------------------------------------------Tendo em atenção a informação da Divisão de Intervenção Social

e o cumprimento das

determinações legais aplicáveis, a Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, actualizar o valor da renda
de habitação social para 32.71 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------5. – Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente---------------------------------------------------------------------5.1- Projectos despachados ao abrigo de competências delegadas---------------------------------------------5.1.1- Projectos de especialidades-------------------------------------------------------------------------------------5.1.1.1-Costruções Sequita, Lda.-------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------
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-------5.1.2-Projectos de arquitectura----------------------------------------------------------------------------------------5.1.2.1-Maria Manuela Tello R. L. Paiva de Aguiar--------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------5.1.2.2- Engidelta – Eng. Associados-----------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------6 – Fora da ordem de trabalhos---------------------------------------------------------------------------------------Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar mais os
seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1- Alteração da Composição do Júri dos concursos de fornecimentos-----------------------------------Foi presente informação do Chefe da Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente, alertando
para a necessidade de incluir no Júri dos Concursos relacionados com a construção da biblioteca o
Arquitecto responsável pelo projecto, bem como a Bibliotecária, uma vez que corresponde a uma
determinação do Instituto Português do Livro e Bibliotecas. Assim, a Câmara deliberou, POR
UNANIMIDADE, que a Sra. Arquitecta Joana Ramirez Carvalho e a Sra. Dra. Helena Duarte Ferreira
passariam a integrar os Júris de Concurso a que correspondesse aquela determinação.--------------------------------6.2- Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga----------------------------------------------------------------------6.2.1 - Acordo de Parceria------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu a importância desta parceria, consubstanciada no Projecto Ser Criança,
em que são ainda parceiros outras instituições, associações e entidades da região. Uma vez explicitado o
seu âmbito de aplicação, objectivos e modelo de funcionamento, a Câmara deliberou, POR
UNANIMIDADE, autorizar a parceria, conferindo os necessários poderes ao Senhor Presidente da Câmara
para outorgar a documentação atinente, ratificando a outorga do acordo já efectuada.------------------------------------7- 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, 3.3.1, 4.1.1, 6.1 e 6.2.1.
----------8 -Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 16 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. -------------------------------------------

