Fls 1/ 05/07

==============================ACTA N.º05/07==================================
----------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOLEGÃ, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DO ANO
DE 2007: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

pelas 11,00 horas, reuniu ordinariamente a CÂMARA

MUNICIPAL, estando presentes OS SENHORES VICE-PRESIDENTE RUI MANUEL LINCE SINGEIS
MEDINAS DUARTE, OS SENHORES VEREADORES ANTÓNIO FRANCISCO PIRES CARDOSO, ANA
ISABEL MADEIRA MOTA SAMPAIO CAIXINHA DUQUE E CARLOS PAULA SIMÕES, comigo,
ANTÓNIO CARLOS DA COSTA CAMILO, TÉCNICO SUPERIOR PRINCIPAL DA DIVISÃO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Depois do EXMO. SENHOR VICE-PRESIDENTE ter declarado aberta a reunião, informou que o Senhor
Presidente se encontrava na Roménia em representação da CULT – Comunidade Urbana da Lezíria do
Tejo, integrando uma Delegação constituída, entre outros, pelo Excelentíssimo Senhor Governador Civil,
Autarcas Presidentes de Câmara, Presidentes dos Institutos Politécnicos de Santarém e Tomar e ainda da
Associação Empresarial NERSANT, tendo a Câmara, por unanimidade dos membros presentes, deliberado
considerar justificada a respectiva ausência. ------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se, de seguida, à leitura, em voz alta e na presença simultânea de todos, da acta da
reunião do Executivo Camarário de 21 de Fevereiro de 2007, tendo sido aprovada por unanimidade dos
membros presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o balancete de Tesouraria do último dia útil, apresentando um total de
disponibilidades no valor de 56.938,19 euros (CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E
OITO EUROS E DEZANOVE CÊNTIMOS), sendo 36.784,69 euros (TRINTA E SEIS MIL,
SETECENTOS E OITENTA E QUATRO EUROS E SESSENTA E NOVE CÊNTIMOS), de operações
não orçamentais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------No período antes da ordem do dia registaram-se as seguintes intervenções:--------------------------------------O Senhor Vice-Presidente informou os presentes que, na sequência do pedido formulado pelo
Senhor Vereador Carlos Simões relativo à documentação do Processo Prediobra, a mesma lhe tinha sido
entregue na passada Segunda-feira, conforme acordado, juntamente com a Ordem de Trabalhos da Reunião
de Câmara. Mais informou que os documentos agora entregues, são cópias dos documentos originais, uma
vez que estes se encontram no processo original, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, entretanto
já solicitados pela Câmara Municipal através de pedido expresso ao Exmo. Consultor Jurídico. Ainda sobre
este assunto, expressou a intenção do Executivo, assim que o processo original lhe seja entregue, em
proceder a todas as averiguações que se julgarem necessárias a fim de esclarecer cabalmente este processo.
O Vereador Senhor Carlos Simões informou que só depois de ter todos os elementos em seu poder se
pronunciaria sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente informou sobre a reunião tida nesse mesmo dia com os Srs. Presidentes
de Junta de Freguesia e com a Senhora Eng.ª. Sónia Casemiro a fim de se planearem as actividades do Dia
Mundial da Água, a realizar no próximo dia 22 de Março no Jardim Municipal de Azinhaga. -------------------------Ainda no uso da palavra, o Senhor Vice-Presidente informou que o Município esteve representado
nas cerimónias fúnebres de Manuel Galrinho Bento, guarda-redes internacional, natural desta vila, falecido
no passado dia 1 de Março. Para além de uma representação da Autarquia, assegurada por ele próprio e
pelo Senhor Vereador António Pires Cardoso, uma vez que o Dr. José Veiga Maltez, Exmo. Presidente de
Câmara, se encontrava ausente do país, integrando a comitiva da CULT que se deslocou à Roménia, a
Câmara disponibilizou um autocarro permitindo assim a deslocação de atletas, familiares, amigos e
conterrâneos anónimos, que por ele nutriam um carinho especial, e que assim tiveram oportunidade de lhe
prestar a última homenagem. Ainda em relação ao assunto, foi proposto um voto de pesar pelo falecimento
de Manuel Galrinho Bento, voto esse que a Câmara aprovou por unanimidade dos membros presentes,
deliberando que do mesmo se informasse a família. ------------------------------------------------------------------
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----------O Senhor Vereador António Pires Cardoso tendo em atenção a celebração do Dia Mundial da
Mulher, no próximo dia 8 de Março, informou que iria decorrer no próximo fim de semana uma actividade
desportiva especialmente dirigida às mulheres do nosso Concelho, organizada pelo Pelouro do Desporto da
Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Administração e Finanças------------------------------------------------------------------1- 1ª Alteração ás Grandes Opções do Plano e Orçamento para o Ano de 2007. ---------------------------O Senhor Vice-Presidente, tendo em conta a necessidade de se reforçarem rubricas orçamentais
bem como projectos de acção, no uso de competências delegadas, informou da realização da 1ª. Alteração
ao Orçamento e às Grandes Opções para o ano de 2007, registando-se um reforço a nível orçamental de
136.700 Euros e uma diminuição de igual valor. -------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------2- Florbela Amaro da Cruz Costa. ---------------------------------------------------------------------------------- Pedido de espaço no mercado para venda de fruta e hortaliça. -----------------------------------------------A Câmara aprovou por unanimidade dos membros presentes a cedência do espaço, mediante
pagamento da respectiva taxa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente. ----------------------------------------------------------- 3- Projectos de Especialidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- Rui dos Santos Pedro. Processo nº5/06. -----------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------4- Projectos de Arquitectura e Especialidades. -------------------------------------------------------------------- José Maria Mendes de Sousa. Processo nº8/05. --------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------5- Projecto de Arquitectura e Especialidades. -------------------------------------------------------------------RuiSanver – Sociedade Imobiliária, Lda. -----------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------
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----------Vereador António Pires Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------6- Sociedade de Recreio Musical Azinhaguense 1º de Dezembro. --------------------------------------------a) Auxílio Técnico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade dos membros presentes, aceder ao pedido formulado. -----------------b) Pedido de revisão da carrinha. ------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade dos membros presentes, autorizar que o referido veículo
fosse reencaminhado para a oficina municipal, a fim de ser feito um levantamento das necessidades e dos
trabalhos a realizar, para que o Executivo possa tomar uma decisão numa próxima reunião. ---------------------------7- Núcleo de Pesca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pedido de subsídio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade dos membros presentes atribuir um subsídio no valor de
450 Euros para fazer face às despesas com a participação nos respectivos concursos de pesca. -------------------------8-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 a acta em minuta, a fim de produzir efeitos imediatos, as deliberações constantes nos
pontos 1, 2, 6 e 7, bem como o voto de pesar a enviar à família de Manuel Galrinho Bento, aprovado no
período antes da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------9- Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quando eram 12.00 horas, o Senhor Vice-Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para
constar, se lavrou a presente acta que eu, António Carlos da Costa Camilo, Técnico Superior principal da
Divisão Municipal de Administração e Finanças, redigi, subscrevo e também assino. --------------------------

