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==============================ACTA N.º29/06==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO
ANO DE 2006: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================
----------Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano DOIS MIL E SEIS, 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 RUI MANUEL LINCE SINGEIS
MEDINAS DUARTE, ANTÓNIO FRANCISCO PIRES CARDOSO, ANA ISABEL MADEIRA MOTA
SAMPAIO CAIXINHA DUQUE E CARLOS PAULA SIMÕES, 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 leitura, em voz
alta e na presença simultânea de todos, da acta da reunião do Executivo Camarário de 14 de Dezembro de
2006, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete de Tesouraria do último dia útil, apresentando um total de
disponibilidades no valor de euros ( MIL, EUROS E CÊNTIMOS), sendo euros ( MIL, EUROS E
CÊNTIMOS), de operações não orçamentais. ----------------------------------------------------------------------------------Gabinete de Apoio à Presidência. -------------------------------------------------------------------------------------1- Conferência de S. Vicente de Paulo.-------------------------------------------------------------------------------Pedido de ajuda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Atendendo ao trabalho desenvolvido pela Conferência no âmbito da ajuda aos mais necessitados, a
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio extraordinário no montante de 250 euros, valor
idêntico ao atribuído no ano passado.---------------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Administração e Finanças. -----------------------------------------------------------------2- 6ª Alteração às Grandes Opções do Plano e Orçamento. --------------------------------------------

----------O Senhor Vereador Carlos Simões reiterou as críticas formuladas aquando da alteração nº5,
considerando que as previsões iniciais relativamente a certas classificações, designadamente pessoal e
horas extraordinárias, não têm correspondido à realidade da gestão municipal, que se tem revelado
associada a custos consideravelmente diferentes.-------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente referiu que todos têm acompanhado o esforço de contenção com os
custos associados a pessoal, inclusivamente o Senhor Vereador Carlos Simões, tendo esse trabalho
resultado numa diminuição global de cerca de 30 por cento, o que é considerável. Estes acertos constituem
ajustamentos pontuais, sem relevo nos resultados globais, que considera bastante positivos.----------------------------Face ao exposto, a Câmara tomou conhecimento da 6ª Alteração ao Orçamento e GOP,
ratificando-a, por unanimidade e para todos os efeitos, nos termos constantes no documento arquivado.--------------Divisão Municipal de Intervenção Social. ---------------------------------------------------------------------------3- Senhor José Henrique Rodrigues Caetano. ---------------------------------------------------------------------Doação de Livros à Biblioteca Municipal da Golegã. ------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação das obras constantes na informação
apresentada pela Chefe da Divisão de Intervenção Social, enaltecendo o gesto e simpatia evidenciados pelo
Senhor José Henrique Rodrigues Caetano, a quem a Câmara Municipal publicamente agradece.-----------------------Vereador António Pires Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------Sociedade Filarmónica Goleganense 1º de Janeiro. ---------------------------------------------------------------Pedido para realização de jantar no Centro de Estágio. ---------------------------------------------------------Tendo em atenção as indicações fornecidas pelo Senhor Vereador António Pires Cardoso, a
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma quantia de até 6,5 euros por pessoa, para um total de 80
pessoas, devendo o jantar realizar-se num estabelecimento do concelho.---------------------------------------------------4-Aprovação de Parte 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 a acta em minuta, a fim de produzir efeitos imediatos, a deliberação constante no ponto
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5-Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 13.00 horas, o Senhor 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, redigi, subscrevo e também assino. -----------------------------------------------------

