RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

Ex m o . Senhor
President e da Assembleia Municipal
Lg. D. Manuel I
2150 Golegã

AS S UNT O: R E L A T Ó R I O
POSSE

DO

ACTUAL

DA

ACTIVIDADE

EXECUTIVO

MUNICIPAL

CAMARÁRIO

ATÉ

APÓS

16

DE

A

TOMADA

DE

DEZEMBRO

DE

2005.

Para apreciação da Assembleia Municipal nos termos da alínea e) do nº1 do artº 53º da Lei nº
5-A/02, de 18 de Janeiro (Lei das Competências), junto informação escrita sobre a actividade
Municipal.

Durante este período é de salientar as reuniões com o Presidente do Executivo da Junta de
Freguesia da Golegã e com o Executivo da Junta de Freguesia da Azinhaga, com o objectivo de
programar e delinear a acção da Câmara Municipal, no mandato que se iniciou, nas respectivas
freguesias. No diálogo havido é de referir que o Presidente da Câmara e os Vereadores em regime
de permanência manifestaram a sua intenção de a Câmara assumir todas as suas responsabilidades
ditadas pela legalidade, tendo sido corroborado o espírito de parceria, que deve assistir na relação
entre as três Autarquias.

A Golegã, no Equuspolis, foi sede da 1ª Reunião Técnica da Rede Euro Equus, tendo
recebido os seus parceiros de Jerez de la Frontera (Espanha), Waregem (Bélgica), Pardubice (Rep.
Checa). Na mesma ocasião, o Presidente da Câmara de Villeneuve d’Olmes esteve também na
Capital do Cavalo de Portugal, acompanhado do seu Executivo para programar a Geminação entre
as duas municipalidades, que já viram aprovadas nas respectivas Câmaras o inicio do processo.

A XXX Feira Nacional do Cavalo, que decorreu neste período, teve vários aspectos de
sucesso, nomeadamente em vertentes que de ano para ano vêm sendo melhoradas, tais como, o
tráfego e a limpeza e higiene urbana. Apesar da crise económica que grassa no País, este evento,
não perdeu o êxito que é seu apanágio, continuando a ser muito apelativo, cativando multidões, que
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vêm enriquecer o Concelho, sobretudo o seu tecido económico-empresarial. A apresentação do
Solar do Cavalo – Município da Golegã, do azinhaguense Serrão de Faria, na bow-window da Casa
Estúdio Carlos Relvas, a exposição de pintura de Isabel de Goes, na Galeria de Arte João Pedro
Veiga, o seminário “Six Annual Equine Adventure”, no Auditório Ricardo Magalhães, promovido por
um grupo de veterinários dos Estados Unidos da América e a exposição de Miguel Fonseca da Costa
e Maria do Carmo Sottomayor, foram marcas relevantes durante o S. Martinho 2005, como as
Jornadas Técnicas da Agromais/Agrotejo, que contaram com a presença do Presidente da Câmara e
do Vereador Eng. Rui Medinas.

Neste período de actividade Municipal aos Vereadores em regime de permanência coube o
início da sua actividade nos respectivos pelouros atribuídos pela Presidência. Assim, o Eng. Rui
Medinas esteve presente na Reunião com a Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga , na
Reunião com as Câmaras Municipais do Entroncamento e de Vila Nova da Barquinha e com a
Direcção Geral dos Recursos Florestais, no âmbito da criação do Gabinete Técnico Intermunicipal;
na Reunião com o Eng.º Rui Natário (Direcção Geral dos Recursos Florestais), no âmbito da
Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios , no Fórum das Comissões Municipais
de Defesa da Floresta Contra Incêndios organizado pelo Governo Civil de Santarém ; nas visitas às
habitações dos agregados familiares candidatos à II Fase da Habitação Social, acompanhado dos
técnicos da D.I.S. e da D.O.U.A. na Azinhaga e na Golegã; na reunião com o Administrador
Delegado da Resitejo, na reunião com a Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários, na reunião com o Coordenador Municipal da Protecção Civil, além de ter estado
presente no XV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses que decorreu nos
dias 9 e 10 de Dezembro na cidade do Porto. Foi também interveniente junto do Serviço de Sanidade
Animal e Higiene Pública Veterinária, com o objectivo de prevenir os riscos da gripe das aves, já que
a Golegã está em zona de risco pela Reserva Natural do paul do Boquilobo.

O Vereador António Pires Cardoso, iniciou reuniões com os orgãos directivos das
Associações e Colectividades do Concelho, tais como, com o Azinhaga Atlético Clube, com o Grupo
Clube Caravanismo Arco Íris, com o Rancho “Os Camponeses da Golegã”, com a Casa do Benfica,
com a Associação Protectora dos Animais “Os Bons Amigos” e o Clube de Ténis. Além de iniciado o
périplo referido, esteve na Nersant em debate sobre o emprego e iniciou a reorganização das
estruturas afectas ao desporto tendo reunido com os responsáveis das Piscinas Cobertas, Pavilhões
Desportivos, Campos Desportivos, entre outros. Também o Pelouro de Transportes foi alvo de
reuniões de trabalho com o objectivo de melhorar a oferta de qualidade daqueles serviços,
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nomeadamente, Transportes Escolares e Transfer, estando este a ser alvo de estudo de horários
complementares, conforme pretensão dos Munícipes.

A Vereadora Dra. Ana Caixinha, que a meio tempo irá ser responsável pelo Património e
pelos Assuntos Jurídicos, propiciando assim, a diminuição de tempo de consultadoria jurídica
externa, que vem funcionando através de avença, assim como, proporcionar à Câmara o poder
equacionar a não continuidade das duas licenciadas em Direito, estagiárias, que foram uma mais
valia para registo e conservação do património, que há mais de duas décadas estava por legalizar,
revertendo seguramente a sua acção como vereadora, numa economia de gastos. Iniciou também a
revisão de Posturas e Regulamentos Municipais e apoio à concepção de novos. Será também uma
mais valia já que ficou definida a sua prestação, a título gracioso, de apoio jurídico a todas as
associações e colectividades da Golegã e Azinhaga, assim como, a Munícipes que em relação ao
Município possam também dele necessitar e eventualmente também às Juntas de Freguesia.

Durante este período é ainda de salientar o inicio das obras da 2ª fase de Passeios e
Estacionamentos ao Cemitério da Golegã, a criação de novos Parques Infantis dos Altos Montijos e
Bairro do Lírios, à pavimentação betuminosa da Estrada Municipal, CM 1183 à EN 365, propiciando
ligação rápida e mais cómoda dos S. Caetanenses, aos serviços que a cidade do Entroncamento
lhes pode oferecer. Foram colocados novos Moloks para que os resíduos sólidos urbanos tenham
melhor depósito, assim como, melhor e mais rápida extracção através de nova viatura pesada
munida de grua e báscula, marca Volvo, que a Câmara adquiriu neste período. A Golegã e a
Azinhaga, serão cada vez mais, mais limpas, propiciando assim melhor ambiente para continuarmos
a ser o Concelho mais Verde do País. Foi instituída a primeira ciclovia do Concelho, indo ao encontro
da pretensão dos Munícipes que vêem agora o seu trajecto de bicicleta encurtado pela Rua Dr.
Branco, evitando assim a morosidade e perigo a que se sujeitavam, quando queriam alcançar a Rua
Luís de Camões e teriam de o fazer pela Rotunda do Cavalo.
Com a Direcção de Estradas de Santarém foi feito o acompanhamento do Projecto da
construção da Rotunda da Água na EN 243, aos Estaleiros Municipais. Esta Divisão acompanha e
fiscaliza ainda a construção de habitações para idosos da Santa Casa da Misericórdia da Golegã,
submetendo também à aprovação do IPPAR o projecto do edifício de exposições a construir no
Jardim da Casa Relvas.
Foram assim, relatados os factos mais importantes deste período de actividade municipal do
novo Executivo, que irá gerir os desígnios do Concelho nos próximos 4 anos, autorizado e legitimado
pela franca maioria absoluta que conseguiu.
Aceite, Senhor Presidente, os melhores cumprimentos,
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Paços do Concelho de Golegã, 16 de Dezembro de 2005

O Presidente da Câmara Municipal

(José Veiga Maltez, Dr.)
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