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==============================ACTA N.º16/05==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DO
ANO DE 2005: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos doze dias do mês de Julho do ano DOIS MIL E CINCO, nesta vila de GOLEGÃ, no edifício dos
PAÇOS DO CONCELHO, SALA DAS SESSÕES,

pelas 11,00 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, 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 17 de Junho de 2005. -------------------------------------------------------------------2. - Balancete da Tesouraria: ------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete do último dia útil, apresentando um total de disponibilidades no valor de
73.517,93euros (SETENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E DEZASSETE EUROS E NOVENTA E
TRÊS CÊNTIMOS), sendo35.702,78 euros (TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E DOIS EUROS E
SETENTA E OITO CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ----------------------------------------------------------Tendo em atenção o adiamento que se verificou relativamente à data inicialmente prevista para
esta reunião, a Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, autorizar que um pedido do Clube de Pesca da
Golegã referente à participação de um atleta no Campeonato do Mundo, entretanto chegado aos serviços,
fosse analisado em conjunto com o pedido relativo ao Campeonato Regional constante na ordem de
trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------3. – Divisão de Intervenção Social-------------------------------------------------------------------------------------3.1- Sociedade Columbófila Goleganense---------------------------------------------------------------------------3.1.1 – Apoio financeiro solicitado em 09/05/2005----------------------------------------------------------------Tendo em atenção o relatório de despesas apresentado, a Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE,
atribuir um subsídio no valor de 50% do montante total inscrito no balancete, ou seja, 387.75 €. ----------------------3.2- Núcleo de Pesca da Câmara Municipal-------------------------------------------------------------------------3.2.1 – Solicitam atribuição de subsídio------------------------------------------------------------------------------Tendo em atenção que o IX Convívio de Pesca Inter-Autarquias se realiza no concelho, a Câmara
deliberou, POR UNANIMIDADE, fornecer o almoço aos participantes, ceder o material requerido para
apoio bem como os transportes solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------3.3 - Clube de Pesca da Golegã----------------------------------------------------------------------------------------3.3.1 – Solicitam atribuição de subsídio para participação no Campeonato Regional---------------------Tendo em atenção o pedido também efectuado para financiamento da participação de um atleta do
Concelho no Campeonato do Mundo, a Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, atribuir um subsídio no
valor de 700 € para a participação nos dois eventos, correspondentes a 50% do valor total dos custos
apresentados, bem como fornecer algum material promocional do concelho.--------------------------------------------3.4-Federação do Folclore Português---------------------------------------------------------------------------------3.4.1 – Angariação de fundos para a conclusão do centro do Folclore Português----------------------------A Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, aderir à modalidade “ouro”, contribuindo com a
importância de 510 €, indicando os três Ranchos do concelho para figurarem no Livro de Honra.----------------------3.5- Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga----------------------------------------------------------------------3.5.1-Campos de Férias 2005. Solicitam cedência de transportes para visitas, entrada livre
nas piscinas da Freguesia e atribuição de verba para remuneração de um colaborador no projecto.------------Tal como no ano transacto, a Câmara emitiu, por UNANIMIDADE, deliberação favorável.------------------4-Divisão de Administração e Finanças---------------------------------------------------------------------
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----------4.1-3ª Modificação ao Orçamento e GOP----------------------------------------------------------------------------4.1.1- Conhecimento-----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentada a 3ª alteração ao Orçamento e GOP, tendo a Câmara tomado conhecimento.----------------5. – Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente----------------------------------------------------------------------5.1 – Projectos despachados ao abrigo de competências delegadas---------------------------------------------5.1.1 – Projectos de arquitectura e de especialidades-------------------------------------------------------------5.1.1.1 João vicente Saldanha de Oliveira e Sousa, processo 1/32.---------------------------------------------5.1.1.2 Isabel Maria Machado Ferreira Costa, processo 1/30.---------------------------------------------------5.1.1.3 Ana Cristina Joaquim Ribeiro, processo 2/16.------------------------------------------------------------5.1.1.4 Maria Manuela Tello Ribeiri Lopes Paiva, processo 1/28.----------------------------------------------5.1.1.5 Rosário Pereira & Irmãos, processo 63/04.----------------------------------------------------------------5.1.1.6 António Mário Rodrigues Ribeiro, processo 1/20.--------------------------------------------------------5.1.1.7 Soledade Gomes Canhoto Cerca, processo 1/35.----------------------------------------------------------5.1.1.8 António José de Almeida Caixinha, processo 2/33.------------------------------------------------------- A câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------5.2-Palmira Nunes dos Reis Lopes------------------------------------------------------------------------------------5.2.1- Solicita materiais para construção de anexo----------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por UNANIMIDADE, atribuir os materiais, caso a informação da Técnica da
Divisão de Intervenção Social corrobore a situação descrita.------------------------------------------------------------------5.3- Distribuição de água no Estaleiro Municipal------------------------------------------------------------------Na sequência do pedido de esclarecimento efectuado pelo Senhor Vereador Victor Guia na
Reunião anterior, o Senhor Presidente apresentou cópias das requisições internas e guias de saída de
armazém, comprovando-se que sempre foi disponibilizada água naquele serviço camarário. ---------------------------O executivo foi ainda informado pelo Chefe da Divisão de Administração e Finanças que só numa
manhã foram consumidos quatro garrafões, o que representa uma quantidade de quase 100 litros de água, e

que durante a hora de almoço desse dia foi colocada alguma água corrente no bidon, apenas para que fosse
refrescada. Nessa mesma tarde foram colocados mais garrafões no Estaleiro. Alegadamente, o consumo
extraordinário de água ter-se-á devido à circunstância de ter sido retirada água para consumo doméstico
por parte de alguns utilizadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------6 – Fora da ordem de trabalhos--------------------------------------------------------------------------------------Concluída a ordem de trabalhos, a CÂMARA deliberou por UNANIMIDADE, analisar mais os
seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1. Joaquim Rodrigues Oliveira. Solicita autorização para tomar refeições no Centro de
Estágio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por UNANIMIDADE, indeferir o pedido.----------------------------------------------------6.2. Francisco Almeida Ruivo. Solicita contribuição pelas perdas decorrentes de um incêndio
na sua propriedade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face aos prejuízos apresentados, a Câmara deliberou, POR UNANIMIDADE, atribuir 200 € para
comparticipação nas despesas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Exposição de José Manuel do Rosário. Despacho de Arquivamento do processo pelo
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. ----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara exibiu o despacho de arquivamento do tribunal, referindo que o
mesmo considerou a inexistência de qualquer irregularidade ou nulidade. Em seu entender, o Senhor José
Manuel do Rosário procurou criar dúvidas na população quanto à actuação da Câmara Municipal e seus
Serviços, o que merece o mais vivo repúdio. Considerou ainda dever separar a actuação da CDU da
actuação de José Manuel do Rosário, nada o movendo contra o Partido político e democrático que este
integra. Em sua opinião, quem argumenta sem sustentabilidade e o sabe, procurando causar danos no
executivo e lucrar politicamente com um clima de suspeição, deve ser accionado judicialmente. Assim,
deixa à consideração dos Senhores Vereadores a possibilidade de intentar uma acção judicial contra José
Manuel do Rosário e demais proponentes, para que o Município seja indemnizado por danos causados. A

Fls 5/ 16/05

Câmara tomou conhecimento e pronunciar-se-á sobre o assunto em próxima reunião.------------------------------------A pedido do Senhor Vereador Victor Guia, será distribuído a cada um dos Vereadores um dossier
com todo o processo, a fim de permitir uma melhor opinião sobre a matéria.-------------------------------------------7- Aprovação de Parte 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, 3.5.1 e 6.2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------8 -Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 13 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. -------------------------------------------

