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==============================ACTA N.º15/05==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DO
ANO DE 2005: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos dezassete dias do mês de Junho do ano DOIS MIL E CINCO, nesta vila de GOLEGÃ, no edifício
dos PAÇOS DO CONCELHO, SALA DAS SESSÕES, pelas 10,30 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, FRANCISCO JOSÉ MARIANO ALCOBIA E MÁRIO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES,
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 01 de Junho de 2005. -------------------------------------------------------------------2. - Balancete da Tesouraria: ------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete do último dia útil, apresentando um total de disponibilidades no valor de
euros (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL CENTO E SESSENTA E SEIS EUROS E QUARENTA E
NOVE CÊNTIMOS), sendo euros (CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E DEZASSEIS EUROS E
CINQUENTA E SETE CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ------------------------------------------------------3. -Correspondência------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1- Maria da Graça Quartilho Trindade Costa-------------------------------------------------------------------3.1.1 – Solicita colocação de sinalização horizontal----------------------------------------------------------------Relativamente a esta matéria, o Senhor Vereador Melancia Cachado informou que o munícipe cuja
viatura habitualmente impede o acesso à garagem da requerente foi de novo sensibilizado para a

necessidade de estacionar a viatura noutro local, tendo este acedido e compreendido a situação. Face ao
exposto, a Câmara tomou conhecimento da pretensão da requerente, tendo sido deliberado, POR
UNANIMIDADE, tomar as medidas adequadas caso a reclamação se mantenha. -----------------------------------------3.2- Grupo Cantares d’Outrora---------------------------------------------------------------------------------------3.2.1 – Solicitam apoio para aquisição de viatura------------------------------------------------------------------Face ao pedido apresentado pela Secção Cultural do Clube de Campismo e Caravanismo Arco-Íris
da Golegã, a Câmara deliberou POR UNANIMIDADE, solicitar ao Senhor Presidente do Clube que se
pronunciasse sobre a pretensão do grupo. ---------------------------------------------------------------------------------------4-Divisão de Administração e Finanças------------------------------------------------------------------------------4.1-SGD, Lda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1.1- Agravamento de renda por pagamento em atraso---------------------------------------------------------Tendo em atenção a pretensão da requerente, a Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, não
agravar a renda paga fora do prazo contratualmente estipulado.--------------------------------------------------------------4.2-Conaud, Contabilidade e Gestão de Empresas, Lda.---------------------------------------------------------4.2.1-Solicita anulação de pagamento--------------------------------------------------------------------------------Tendo em atenção a pretensão da requerente e os motivos invocados, a Câmara deliberou, POR
UNANIMIDADE, indeferir a solicitação apresentada.-------------------------------------------------------------------------4.3-Ana dos Santos Martins--------------------------------------------------------------------------------------------4.3.1-Desistência de loja no Mercado---------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------4.4- Ana dos Santos Martins-------------------------------------------------------------------------------------------4.4.1- Solicita devolução de pagamento referente ao mês de Junho--------------------------------------------Tendo em atenção a pretensão da requerente e os motivos invocados, a Câmara deliberou, POR
UNANIMIDADE, indeferir a solicitação apresentada.----------------------------------------------------------------
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----------4.5-Casa Martins Correia-----------------------------------------------------------------------------------------------4.5.1 – Reparação do Imóvel-------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisadas as actas das reuniões dos Executivos Camarários com intervenção no
processo de doação daquele imóvel, bem como a minuta da escritura de doação então aprovada, foi
possível verificar não ter sido abordada ou clausulada qualquer disposição relativamente a encargos com
obras de reparação no prédio, tendo a Câmara deliberado, POR UNANIMIDADE, que todos encargos com
obras de conservação ou melhoramentos no imóvel devem ser suportados pelos donatários, que são
também responsáveis pela sua utilização e vivificação cultural e artística.-------------------------------------------------5. – Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente----------------------------------------------------------------------5.1 – Projectos despachados ao abrigo de competências delegadas---------------------------------------------5.1.1 – Projectos arquitectura e de especialidades-----------------------------------------------------------------5.1.1.1 – Processo 25/05. Gabiurbe. Loteamento da Arrochela, Lote 8.---------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------5.1.1.2 - Processo 71/04. José Francisco Barroca Nabais. Loteamento da Arrochela. Lote 10.
----------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 – Parque de campismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Melancia Cachado referiu a necessidade de se retirarem do Parque algumas
roulotes que se encontram em estado de abandono, tendo a Câmara deliberado, POR UNANIMIDADE,
que se publicasse edital contendo as matrículas dessas roulotes e prazo para o seu levantamento, findo o
qual seriam retiradas pelos Serviços Camarários. Mais deliberou, POR UNANIMIDADE, que nesse edital
fosse mencionada a necessidade de os proprietários com dívidas por liquidar efectuarem os respectivos
pagamentos, sendo o edital enviado para cada um em expedição registada e com aviso de recepção..---------

----------6.2- Água no Estaleiro Municipal------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Guia solicitou esclarecimentos sobre o abastecimento de água
engarrafada ao Estaleiro Municipal, uma vez que foi abordado por um funcionário da Câmara Municipal
referindo que a água colocada à disposição continha cloro, sendo provavelmente água da rede pública. ---------------O Senhor Vereador Melancia Cachado referiu não ter notícia de qualquer anomalia com o
abastecimento de água, informando que as indicações fornecidas ao Encarregado Geral foram a
substituição atempada dos garrafões consumidos junto do Serviço de Aprovisionamento, o que tem
acontecido. Não é do seu conhecimento qualquer enchimento dos garrafões com água da rede, tendo
referido que irá informar-se sobre o assunto a fim de poder esclarecer o executivo posteriormente. -------------------6.3- Extensão de Saúde da Azinhaga---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Victor Guia relembrou o assunto, discutido em reunião do executivo de 13 de
Dezembro de 2004, relativo à Extensão de Saúde de Azinhaga, pretendendo saber se a obra avança ou não,
uma vez que já decorreram seis meses sem que se tenha verificado qualquer desenvolvimento. ------------------------O Senhor Vereador Melancia Cachado referiu que os projectos de especialidade estão avançar a
fim de serem submetidos a aprovação da Câmara, permitindo o lançamento da respectiva empreitada.----------------O Senhor Vereador Victor Guia disse que já em Dezembro de 2004 havia projecto, estranhando
que se continue a utilizar o mesmo argumento sem qualquer avanço no processo.-----------------------------------------O Senhor Vereador Melancia Cachado relembrou que nessa altura se tratava do projecto de
arquitectura, sendo que agora se está a falar do projecto de especialidades, o que demonstra não ter havido
estagnação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu já ter solicitado ao novo Director da Administração Regional uma
comparticipação para a obra.----------------------------------------------------------------------------------------------------7- Aprovação da Acta em minuta-------------------------------------------------------------------------------
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---------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
3.1.1; 3.2.1; 4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.4.1;4.5.1 e 6.1.-------------------------------------------------------------------------------8 -Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 12 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. -------------------------------------------

