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 5 D E F E V E R E I R O D E
2006 A 20 DE ABRIL 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.

No dia 15 de Fevereiro, pp. o Presidente da Câmara esteve presente na reunião com a
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, à qual presidiu até esta data, durante 4
mandatos! A partir desta data esta Comissão passará a ter a presidência a cargo da Vereadora, Dra.
Ana Caixinha, que será seguramente uma mais valia nomeadamente, pela sua formação como
jurista. No mesmo mês esteve no Serviço Nacional Coudélico para com o respectivo Director,
preparar o dossier a apresentar na I Reunião Transnacional do projecto europeu, PEGASO – Interreg
IIIB.
Ainda neste período, com a preocupação de gestão dos espaços municipais, sobretudo os do
Edifício dos Paços do Concelho, o Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, debateu com os
Responsáveis e Técnicos do Ministério das Finanças e da Administração Pública / Direcção de
Serviços de Instalações e Equipamentos, da Direcção Geral de Impostos, o caderno de encargos e
o projecto , para a Remodelação do Serviço de Finanças da Golegã. Finalmente, foi aberto concurso
para essa empreitada, cujo resultado, após execução da obra, irá permitir uma melhor redefinição
dos espaços das Divisões Municipais, DAF e DOUA, assim como as suas tutelas.
Depois de a Golegã ter sido eleita para cenário do Campeonato Internacional de Resistência
Equestre, programado para o dia 13 de Maio, foi com satisfação que fomos informados pela
Federação Equestre Portuguesa, que o promove, que os custos inerentes a esta importante prova do
calendário hípico nacional, sejam na maioria da sua responsabilidade. Também na vertente hípica, é
de referir a reunião da Assembleia Geral da Escola Nacional de Equitação, na Sociedade Hípica
Portuguesa, em Lisboa, onde esteve presente o Presidente da Câmara na sua qualidade de
Presidente do Conselho Fiscal, daquela instituição, assim como representando o Municipio da
Golegã, como sócio.
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De salientar a importância dada à segurança e tranquilidade dos nossos Munícipes, que
implica um diálogo permanente com as forças que zelam por esses factores que concorrem para a
qualidade de vida, atingida pelo nosso Concelho. Assim, o Presidente da Câmara esteve presente
praticamente durante um dia de trabalho, na Brigada Territorial de Santarém da GNR, onde com o
respectivo Comandante e com o Comandante do Destacamento de Torres Novas, debateu, aferiu e
tomou conhecimento do actual diagnóstico e medidas de profilaxia e tratamento das situações, ali
denunciadas e perspectivadas. De todos estes assuntos, o Presidente deu conhecimento ao
Conselho Municipal de Segurança, a que preside e que reuniu no passado 13 de Março. Nessa
mesma reunião, foi dado a conhecer aos presentes, as medidas preventivas levadas a efeito pela
Câmara Municipal, em relação à Gripe Aviária, já que o nosso Município, é de risco, pela bacia
hidrográfica do Tejo e Almonda , pelo bunhal do Paul e pelas Alvercas da Golegã e Azinhaga. A
publicação levada a efeito pela Câmara Municipal, de carácter didáctico-pedagógico, mereceu
palavras de agrado por muitos, pelo seu objectivo esclarecedor ter sido atingido.
O Presidente da Câmara esteve presente no Palácio da Ajuda, por ocasião da tomada de
posse do Dr. Aníbal Cavaco Silva, como Presidente da República, a quem manifestou e apresentou,
em nome do Municipio da Golegã, os cumprimentos e os desejos dos maiores sucessos, no
desempenho de tão nóbil cargo.
O Presidente, esteve ainda presente, na EB 2,3/S, Martins Correia, representando o
Municipio, na Assembleia de Escola daquele Agrupamento, assim como, na Assembleia Geral da
Lusitanus ,SA e também na da FNC.
A Golegã, teve uma nota de destaque, por ocasião da realização da I Volta em Bicicleta ao
Distrito de Santarém, organizada pelo Governo Civil e pela RTP, já que o Largo do Arneiro foi
escolhido para o início da 4ª etapa. O nosso Concelho esteve também representado com um
Pavilhão, na Feira Nacional do Touro, em Santarém, cuja comissão executiva fez questão de ceder
graciosamente o espaço e a estrutura.
A Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários da Golegã, merece da parte do
Executivo, uma permanente preocupação e deferência, tendo motivado a convocatória do Presidente
da Câmara ao Comandante Chambel, do Comando Distrital de Bombeiros e Protecção Civil, para se
deslocar ao nosso Concelho com o objectivo de tomar conhecimento das perspectivas daquele, em
relação aos nossos Bombeiros e respectivo equipamento. Durante esse debate, o Presidente da
Câmara questionou e abordou aquele responsável no sentido de equacionar parcerias institucionais.
No âmbito da Museulização, Animação e Reutilização da Casa Estúdio Carlos Relvas, o
Presidente, reuniu-se no Palácio da Ajuda, com o Director do IPM e a Gestora do POC, com o
objectivo de avaliar e reformular as actividades inerentes à candidatura ao POC – Programa
Operacional da Cultura, propiciando assim, que a abertura da Casa Relvas seja antecipada.
O Presidente na sua qualidade de responsável pelo Pelouro da Cultura, dirigiu-se ao Centro
Cultural de Belém, onde na presença do Senhor Primeiro Ministro, que aproveitou para
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cumprimentar, formulou o convite à Sra. Ministra da Cultura para presidir à inauguração da Biblioteca
Municipal da Golegã, no próximo dia 23 de Abril - Dia Mundial do Livro, ocasião aproveitada pelo
Município, através do seu Pelouro de Educação e Cultura, de quem partiu a iniciativa, para
lançamento do Livro “ Os Últimos 250 Anos da Vila da Golegã”, da autoria do Dr. Paulo Oliveira e
apresentação da colectânea de textos premiados no II Prémio Literário da Golegã, promovido pelo
GAP, Câmara Municipal e Junta de Freguesia da Golegã, que também organizaram a Feira do Livro,
que decorre este ano pela primeira vez na Rua Luís de Camões, proporcionando assim, ser visitada
por docentes, discentes, pais , encarregados de educação e todos os outros munícipes com gosto
pela leitura e/ou interessados na aquisição de livros.
Neste período o Presidente na qualidade de membro da Junta da CULT, esteve presente em
diversas reuniões, para debater e avaliar o processo da empresa “ Águas do Ribatejo”. Pela
sequência do processo, do conhecimento geral, em relação à escolha do parceiro privado, pelas
afirmações do Presidente da Câmara de Santarém e intervenções dos responsáveis da CULT, referiu
na última reunião, que caso não fosse anulado o concurso, proporia ao Executivo Camarário a saída
da Golegã de todo aquele processo, deliberação, como é óbvio, será submetida a posterior
apreciação da Assembleia Municipal.
No dia 17 de Abril, o Governador Civil e a Directora do Centro Distrital da Segurança Social,
levaram a efeito na Golegã e Azinhaga uma jornada de trabalho com as IPSS locais. Recebidos pelo
Presidente da Câmara, que também recebeu os responsáveis pelas duas Santas Casas da
Misericórdia e pelo Centro Social Paroquial da Golegã, onde aquando da visita dos governantes e
dirigentes, a Engª Anabela Rato divulgou que a candidatura para a construção da creche, cujo
projecto foi elaborado pela Câmara, foi aprovado pelo ISS. Ainda durante o dia, 3 habitações sociais,
após homologação pelo INH, foram entregues aos Azinhaguenses que delas irão usufruir.
Da Divisão de Obras Urbanismo e Ambiente, cuja tutela é Pelouro do Presidente da Câmara ,
salienta-se: Conclusão da empreitada de construção da Rotunda da Água na EN 243, aos Estaleiros
Municipais, que vê agora o seu interior a ser “preenchido” por um monumento à Água, que constará
conforme promessa de candidatura do actual Executivo, de uma nora cedida pela Família Terré
Rodrigues, a pedido do Presidente da Câmara, complementada por elementos que geralmente eram
anexos aqueles ancestrais sistemas de rega. 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. A empreitada dos estacionamentos e passeios ao Cemitério da Golegã, entraram agora na
fase de conclusão. A pedido dos serviços de Trânsito da CMG, a sinalização vertical das Rotundas,
entroncamentos e estradas nacionais que integram o nosso Municipio, está a ser objecto de
reformulação como já se pode comprovar, contribuindo para a segurança de todos e equiparando-se
já ao nível atingido pela sinalização vertical e horizontal das Freguesias da Golegã e Azinhaga,
conseguida ao longo destes últimos 8 anos. O jardim de infância da Azinhaga viu concluídas as
obras de beneficiação a que foi sujeito
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Das acções levadas a efeito pelo Vice Presidente da Câmara, durante este período,
destacam-se: Dia “Agromais Plus” – Simulacro sobre utilização de extintores em Golegã – SMPC.
Rede Natura Natura 2000 – Discussão Pública na Sede do Parque Natural da Serra de Aire e
Candeeiros em Rio Maior. Apresentação do I Plano de Acção para a Integração das Pessoas com
Deficiências ou Incapacidades (PAIPDI) no Auditório do Instituto Nacional de Engenharia Civil em
Lisboa. Grupo de Acompanhamento da Gripe Aviária constituído em 22 de Fevereiro e 1ª Reunião
em 2 de Março; Lançamento de um folheto de informação e esclarecimento distribuído a todos os
Municípes com o Inquérito sobre Recenseamento de aves domésticas. Presença na Academia de
Alcochete do Sporting Clube de Portugal, em representação da CMG, aquando da deslocação das
Escolas de Futebol do Futebol Clube Goleganense em 5 de Março. Reunião no Governo Civil de
Santarém sobre a Gripe Aviária. Reunião com o Veterinário Municipal, Presidentes de Junta de
Freguesia e representante da Agrotejo para preparar a distribuição aos Munícipes do Inquérito e do
folheto de esclarecimento emitido pela CMG. Presença na Cerimónia de Promessas do Agrupamento
de Escuteiros da Golegã que decorreu em Mato de Miranda no dia 12 de Março. Participação nas
Reuniões do Núcleo Executivo e Plenário da Rede Social da Golegã. Recolha de Cartão – Contactos
com Comerciantes, Escolas e Instituições. Reunião do Conselho Municipal de Segurança em 13 de
Março. Conjuntamente com o Eng.º Acácio Galrinho Nunes, visita e reunião com o Administrador
Delegado da Resitejo para preparar a adaptação do actual Centro de Transferência de Resíduos
Sólidos a Ecocentro. Participação nas reuniões de direcção da Resitejo, na qualidade de VicePresidente daquela Associação. Participação na Assembleia-Geral da Tagusgás no Entroncamento.
Apresentação do Manual para o Investidor em Turismo de Natureza na Sede do Parque Natural da
Serra de Aire e Candeeiros em Rio Maior. Dia 22 de Março – Comemorações dos Dias da Árvore e
Água, envolvendo mais de 400 crianças, em colaboração com as Juntas de Freguesia e
Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho. Apresentação do Programa
InvestidorMais, patrocinado pela ANMP, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Agenda 21 Local –
Reunião com Equipa de Trabalho da CULT. Apresentação dos Planos PERSU II e PEAASAR II em
Vila Franca de Xira, patrocinados pela ANMP.INH – Reunião com o Eng.º Alberto Sousa sobre os
processos de realojamento pendentes da I Fase de Habitação a Custos Controlados e preparação da
II Fase. Assinatura do Protocolo entre a CCDRLVT e a Câmara Municipal da Chamusca
relativamente ao Eco – Parque em representação da Resitejo. Participação na Assembleia-geral da
Ribacarne em Tomar. Reunião com o Coordenador Distrital Operações de Socorro, Cmt. Joaquim
Chambel. Abertura da Exposição – Jardim Imaginário de Alberto Gordillo, na Galeria Municipal de
Arte João Pedro Veiga. Reunião com os responsáveis do INH sobre os Incentivos ao Arrendamento
Jovem a implementar no Concelho da Golegã. No âmbito do concurso lançado pela Resitejo
relativamente à construção de uma Central de Valorização Orgânica, foram efectuadas visitas a
unidades deste tipo em Barcelona e Tudela em Espanha, bem como em Lubec na Alemanha.
Atribuição de chaves da Habitação Social a 3 agregados da Azinhaga e Visitas às IPSS do Concelho.
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Visita à Santa Casa da Misericórdia da Golegã para reunião com o Vice-Provedor e Directora
Técnica da Instituição.

Da actividade desenvolvida pelo Vereador António Pires Cardoso, salientam-se a presença na
tomada de posse dos Órgãos Sociais da ACIS em Torres Novas, no Estoril, no Congresso do
Desporto sobre o tema " Equipamentos Desportivos e o Território". Também são de referir as
reuniões com o Corpo Nacional de Escutas Agrupamento da Golegã, com Paulo Branco no âmbito
do Campeonato Internacional de Resistência Equestre, com a Associação de Estudantes da Escola
EB 2,3/S para preparação do Programa Desporto para Todos “Jovens Férias com Desporto Espaços
Desportivos em Movimento”, com o Clube de Campismo de Almada para acção deste clube, a
realizar em Setembro, no nosso Parque de Campismo. Participou ainda em debates com a TMN na
procura de melhores tarifários para os Funcionários deste Municipio na utilização de telemóvel para
uso próprio e com Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga para acertar colaboração da CMG com
OTL de Férias da Páscoa e cedência de Transportes para Passeios. Recebeu a Associação de
Caçadores da Azinhaga que procura nova Sede, acompanhando ainda o Convívio do Clube Motards
do Almonda em Azinhaga. Outros encontros são ainda de referir como o da Associação Cantar
Nosso para conhecimento da sua actividade, o do Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e
Pombalinho no âmbito das comemorações do dia da Árvore e da Água. Esteve presente no início da
4ª Etapa da Volta a Distrito de Santarém, assim como, no Aniversário do Nucleo Sportinguista da
Golegã e no espectáculo de Aniversário do Rancho Folclórico da Golegã. Esteve ainda presente na
CULT
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Câmara Municipal Santarém no âmbito dos caminhos de Fátima. O espectáculo comemorativo do
Aniversário da Colectividade Cantar Nosso, na Igreja Matriz de Azinhaga, mereceu também a sua
presença. A preocupação deste Executivo, em respeitar a promessa da sua candidatura em dotar um
dos campos de futebol do Concelho de um piso relvado sintético, motivou a sua ida a Lisboa, para
reunir com o Chefe de Missão da Medida Desporto para apresentação do estudo prévio da DOUA
para as Ademas. Pelo mesmo objectivo, tomou conhecimento “in loco” de um equipamento deste
tipo, em Fronteira, debatendo com os autarcas daquele Município a experiência de ambas as partes,
em matéria de Desporto e Transportes. Deslocou-se ao IDP- Delegação de Santarém, para com os
responsáveis equacionar possíveis parcerias, tendo o mesmo objectivo ao deslocar-se ao INATELSantarém. Presente também, na Ass. Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã aquando da
visita do Comandante Distrital, inteirando-se das verdadeiras necessidades de fardamento. A Golegã
recebeu o 1º Torneio de Seniores da Ass. Judo do Distrito de Santarém, que se realizou no Pavilhão
desportivo da Golegã, com total apoio do Pelouro da tutela. Na qualidade de Vereador do Desporto,
deslocou-se a Villeneuve d’Olmes, em geminação com a Golegã, onde um grupo de Jovens do
Futebol Clube Goleganense, disputou um torneio com os Franceses.
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A Vereadora Dra. Ana Isabel Caixinha tomou posse como Presidente da Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens da Golegã, que durante este período reuniu regularmente tanto nas
modalidades de comissão ampla como restrita. Esteve presente, em representação da Câmara
Municipal, no Governo Civil de Santarém, numa reunião com a Secretária de Estado Adjunta e da
Reabilitação, Dr.ª Idália Moniz e com o Conselheiro Armando Leandro, Presidente da Comissão
Nacional de Protecção de Crianças e Jovens.
No âmbito do Serviço de Fiscalização e Protecção Civil, de que o nosso Concelho continua a
ser um exemplo nacional, continuou a organizar e programar, em parceria com a GNR., a segurança
de pessoas e bens do Concelho. Com o objectivo de apoiar o Posto da GNR da Golegã, face às
dificuldades que o mesmo apresenta, discutiu e elaborou o Protocolo com o Destacamento Territorial
de Torres Novas.
Efectuou o Regulamento dos Transportes Escolares do Concelho da Golegã, apreciou e
apoiou a elaboração de diversos regulamentos municipais, bem como acompanha a adequação
necessária dos serviços ao Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos
Edifícios e ao Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios, que entrarão em
vigor no próximo mês de Julho.
Esteve presente, a convite do Presidente da Câmara, na Reunião do Conselho Municipal de
Segurança, que secretariou. Acompanhou também, a 1ª Volta de Bicicleta ao Distrito de Santarém, o
Acampamento dos Escuteiros realizado em Mato Miranda aquando das promessas, as
comemorações do Dia da Árvore e da Água, o Festival Internacional de Música, a Festa da Páscoa
da Escola de Natação e a Visita do Governador Civil e da Directora da Segurança Social de
Santarém, às IPSS do Concelho.
A Vereadora procedeu ao apoio jurídico e encaminhamento de Munícipes e Associações e
reuniu com munícipes contraentes com a Câmara Municipal para actualização das relações
contratuais estabelecidas entre ambos.
Foram assim relatados alguns dos factos mais importantes deste período de actividade
municipal do Executivo. Permita-me relembrar a todos os Deputados Municipais, que decorre o
Festival Internacional de Música, no Equuspolis. Ainda poderão assistir aos concertos dos dias 22 e
29 de Abril!

Aceite, Senhor Presidente, os melhores cumprimentos
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Paços do Concelho de Golegã, 20 de Abril de 2006
O Presidente da Câmara Municipal

(José Veiga Maltez, Dr.)
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