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 D A A C T I V I D A D E M U N I C I P A L D E 1 6 D E D E Z E M B R O D E
2005 A 14 DE FEVEREIRO DE 2006

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.

Neste período é de salientar a deslocação do Presidente da Câmara a Évora, onde esteve
durante 3 dias, conjuntamente com os outros elementos da Junta da Comunidade Urbana da Lezíria
do Tejo, numa jornada de trabalho e seminário da CULT, para debater o QREN, (Quadro de
Referência de Estratégia Nacional, 2007-2013) e a Agenda XXI – seu contexto, metodologia, novas
elegibilidades, novos objectivos e calendário para elaboração. Além do modelo de gestão para os
fundos comunitários para os próximos 4 anos, foi também avaliado o aprofundamento da Delegação
de Competências dos Municípios na CULT, assim como, debatidos os eventuais concursos para
efeito de economia de escala e tomada de conhecimento do Relatório da Comissão de Análise de
Propostas para a selecção do Parceiro privado das Águas do Ribatejo.
A pedido do Presidente da Câmara, o Senhor Presidente da CCDR-LVT, Eng.º António
Fonseca Ferreira, deslocou-se à Câmara Municipal com o objectivo de avaliar as perspectivas de
promotores e investidores na área turística do Concelho, cuja expansão está “asfixiada “pelas RAN e
REN.
Também os Planos de Pormenor, como o da SIC na Azinhaga, o da Zona Industrial II, na
Golegã, como o Vila Galega , os Blocos de Habitação Colectiva, como o de Videira & Almeida, na
Rua Luís de Camões, merecem a preocupação do Presidente do Município, motivando assim o seu
clamor junto da CCDR-LVT, pela morosidade dos processos que se arrastam naquele Organismo.
Assim, o Presidente da CCDR, enviou o Director dos Serviços de Gestão do Território, Dr. Carlos
Pina e o Arq. Leonel Pereira , que irão tentar solver estes assuntos que esperam parecer para a sua
definição pela Câmara, após indicações dadas já pelos nossos Técnicos em reuniões havidas
durante este período de actividade municipal.
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O Presidente recebeu o Movimento de Solidariedade Rural, com o objectivo de a Golegã
integrar os Caminhos de Fátima, podendo assim estimular a sua actividade comercial de
Restauração e Hotelaria.
No âmbito da Museulização, Animação e Reutilização da Casa Estúdio Carlos Relvas, o
Presidente recebeu neste período os Técnicos do IPM, com o objectivo de avaliar as actividades em
inerentes à candidatura ao POC – Programa Operacional da Cultura.
O Presidente na sua qualidade de Presidente do Conselho Municipal de Educação, esteve
presente no Auditório do Equuspolis, onde abriu a sessão de apresentação da Carta Educativa do
Concelho da Golegã, à Comunidade Escolar e Educativa.

Neste período, por Despacho do Presidente foi nomeado Vice Presidente da Câmara
Municipal, o Vereador Eng.º Rui Medinas que também já tomou posse como Vice Presidente da
Resitejo.

O Vice Presidente, esteve presente no Simulacro da Escola EB2,3-S da Golegã, no âmbito da
Protecção Civil, bem como na reunião de coordenadores para a reformulação dos Planos de
Emergência dos Estabelecimentos de Ensino e ainda nas Jornadas de Protecção Civil, em Coimbra.
Na área da Acção Social, participou na reunião do Núcleo Executivo e no Plenário da Conselho Local
de Acção Social, onde foram apresentados os projectos “ Crescer Cidadão” e “ Saber Mais, Fazer
Melhor”.; continuando as visitas às habitações dos agregados familiares candidatos à II Fase da
Habitação Social, bem como acompanhamento dos agregados familiares já instalados em habitação
social conjuntamente com os técnicos da D.I.S. e da D.O.U.A. na Azinhaga e na Golegã; esteve
presente no Centro de Emprego e Formação Profissional de Torres Novas, onde com o Director se
formalizaram processos de candidatura a Programas Ocupacionais, tendo também apreciado o
trabalho da UNIVA local; na Portugal Telecom com o nosso Gestor de Conta, Dr. Luís Grácio,
implementou o Número Verde (800 29 30 31), que já está a cumprir os seus objectivos. Para
sensibilização, promoção e divulgação deste número, acompanhado da Eng.ª do Ambiente deslocouse a todos os estabelecimentos de ensino oficial e privado; com o objectivo de adaptar o Centro de
Transferência de RSU a Ecocentro, recebeu alguns empresários do ramo afim de serem
apresentadas soluções para a remoção e consequente reciclagem das fitas de rega e plásticos
agrícolas; na Agrotejo, além de reunião com a Direcção esteve em posteriores reuniões com a
JAVRA e com a responsável do projecto de Emparcelamento Rural das freguesias de Golegã,
Azinhaga e Riachos. Ainda é de salientar a sua presença na reunião da CMC em Santarém, sobre o
Plano Regional de Ordenamento Florestal. A Associação Protectora dos Animais “Os Bons Amigos”
dialogou com o Vice Presidente afim de analisar a sua continuidade no Canil Municipal, como
parceira da Câmara Municipal.

2/5

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

O Vereador António Pires Cardoso, continua o seu périplo com os orgãos directivos das
Associações e Colectividades do Concelho, com a finalidade de implementar o novo conceito de
financiamento das mesmas, tendo neste período reunido com: Clube de Ténis, FCGoleganense,
Azinhaga AC, Cantares d´Outrora, RF Golegã, Etnográfico da Golegã, Campinos de Azinhaga,
Columbófila, Moto Clube e SF 1º de Janeiro.
Reuniu com o Engº Pisão de Abreu com o objectivo de programar e preparar o Campeonato
Nacional de Resistência Equestre, que se realizará na Golegã, nos dias 13 e 14 de Maio. Reuniu
ainda com a Associação de Natação de Santarém, para preparar Torneio, nas Piscinas Municipais.
Pela apresentação e elaboração das actividades para o ano de 2006 teve também reunião com a
Associação de Judo do Distrito de Santarém. Em Évora, participou na reunião da ANMP sobre
Mobilidade Sustentável e em Santarém na CULT, esteve na discussão sobre prestação de serviços
inerentes ás actividades de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho. Em Rio Maior frequentou o
colóquio sobre Politicas Educativas e Sociais no Desporto. O Festival de Natação organizado pelo
Pelouro do Desporto, decorreu de acordo com as expectativas, tendo tido grande implicação dos
alunos da nossa Escola Municipal de Natação.

A Vereadora Dra. Ana Caixinha, implementou a decisão do Serviço de Fiscalização e
Protecção Civil, durante o período nocturno, que o nosso Concelho é pioneiro. Durante este período
reuniu com a GNR, para sensibilização da parceria entre as instituições de que este serviço agora é
um exemplo. Efectuou regulamentos/Normas de funcionamento do Canil Municipal e do Transfer.
Apreciou o novo Protocolo com os CTT e elaborou o Regimento da Câmara Municipal e acompanhou
o levantamento de viaturas em situação de estacionamento indevido/abandonadas. Esteve presente,
representando o Município, na Hasta Pública para alienação de lotes no Casal Centeio, cuja praça
ficou deserta revelando que lotes há na freguesia da Azinhaga, não há é procura, ao contrário do que
alguns apregoam e fazem crer, revelando assim que se encontram desfasados da realidade. Além
destes outros terrenos existem e a Câmara assinou a 8 de Fevereiro, protocolo com o Munícipe
Custódio Jorge, proprietário de um loteamento em Azinhaga, propiciando a expansão habitacional
com a implementação de novos 11 lotes.
A Vereadora participou ainda em reuniões da CPCJ da Golegã e procedeu ao apoio jurídico
e encaminhamento de Munícipes e Associações, que a solicitaram na Câmara, tais como a
SRMusical 1º de Dezembro de Azinhaga. Através do PETI – programa de eliminação de trabalho
infantil, integrou jovens no programa que decorre na Chamusca, tratando actualmente do Protocolo
PETI - CMG , que será brevemente apreciado pela Câmara.

A empreitada de construção da Rotunda da Água na EN 243, aos Estaleiros Municipais, foi
iniciada, reforçando a segurança rodoviária, estando prevista a sua conclusão durante o mês de
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Março. A Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente continua a acompanhar e fiscalizar a construção
de habitações para idosos da Santa Casa da Misericórdia da Golegã. Os projectos do Edifício de
Exposições e Jardim da Casa Estúdio Carlos Relvas já mereceram aprovação do IPPAR. O projecto
de construção da Creche na Golegã foi submetido a candidatura ao PORLVT. Mais uma ciclovia foi
implementada na Rua José Pedro Marreca.
Dando continuidade à política de Eliminação de Barreiras Arquitectónicas, iniciada em 1998,
na Azinhaga durante este período os passeios estão também a ser alvo desta intervenção que se
iniciou pelo Largo da Praça. Também na Azinhaga deu-se início à requalificação do espaço verde no
gaveto da Rua Maria Domingas com a Rua Ângelo José de Carvalho, contíguo ao do Campo de
Ténis.

A Câmara Municipal, no Largo da Praça, Altos dos Montijos, entre outros locais, dotou assim
a Azinhaga, de novos abrigos/paragens de autocarros. A freguesia da Azinhaga assim como a da
Golegã contam agora com uma mobilidade sustentável, intra e inter, através da aquisição de um
novo autocarro Toyota para o serviço de Transfer, que vê agora melhorado a sua rapidez, os seus
horários e a sua segurança. A aquisição deste novo veículo, em matéria de segurança vem introduzir
uma exigência recente, os cintos de segurança, (o nosso com apoio em 3 pontos), que decorre do
novo quadro legislativo para transporte de crianças e jovens. Uma vez mais somos pioneiros, já que
os actuais autocarros da Câmara não dispõem desses atributos, tendo este novo veículo a
possibilidade de efectuar serviços que aqueles que com a nova legislação não estão aptos.
No intuito de promover a actividade ocupacional de alguns beneficiários do subsídio de
desemprego no Concelho, através dos Programas Ocupacionais, ao alcance de todas as Câmaras
Municipais e Juntas de Freguesia, foram executadas diversas tarefas de limpeza na freguesia de
Golegã e Azinhaga, nomeadamente a remoção de lixos e entulhos ao longo das margens do Rio
Almonda, tarefa já concluída pela Câmara Municipal da Golegã.

Foram assim, relatados os factos mais importantes deste período de actividade municipal do
Executivo, que muito me honra presidir, aproveitando a ocasião para informar que decorre ainda na
Galeria de Arte do Equuspolis, a exposição de fotografia de Tiago Estima e que a Golegã pela
primeira vez e com esta municipalidade homenageou o Trabalhador Rural. A homenagem está lá, em
espaço público, na Rua João de Deus ao Largo Marquês de Pombal.
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Aceite, Senhor Presidente, os melhores cumprimentos

Paços do Concelho de Golegã, 15 de Fevereiro de 2006
O Presidente da Câmara Municipal

(José Veiga Maltez, Dr.)
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