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 2 1 D E J U N H O D E 2 0 0 6
A

20 DE SETEMBRO 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.

Apesar de parte deste período de actividade municipal coincidir com os tradicionais meses de
férias de Julho e Agosto, são de salientar algumas actividades que relevamos:
A Golegã foi sede de encontro e seminário promovido pelo Instituto para a Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho. Esta instituição do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
escolheu a Golegã para aquela reunião nacional, à semelhança de S. Exa. o Ministro do Ambiente
que a elegeu para a assinatura de Cartas de Compromisso e apresentação da Semana Europeia da
Mobilidade. A esta crescente visibilidade da Golegã, a nível nacional, acrescentou-se a vinda à nossa
Vila, dos Secretários de Estado do Ordenamento do Território, do Ambiente e dos Transportes.
Uma vez mais, a Capital do Cavalo com assento na Rede Euroequus, esteve representada
em Waregem na Assembleia Geral daquela Associação comunitária europeia, onde foi debatido o
projecto Cultura 2007.
Serão ainda de referir as intervenções e a actividade do Presidente da Câmara e dos
Pelouros que lhes estão atribuídos:
Cultura :
- finalização da candidatura ao POC que mereceu a homologação da tutela.
-adjudicação da execução de trabalhos de multimédia, de promoção e divulgação da
Casa Estúdio Carlos Relvas, com o objectivo da sua abertura.
- inauguração de exposição de pintura no Equuspolis, de Luís Mota.
-mostra de gastronomia ribatejana – evento anual, que decorreu com sucesso e
reconhecido agrado de quem a visitou.
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Educação :
- candidatura para atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, pela
Câmara Municipal da Golegã.
- preparação da abertura do ano lectivo com o GAP e comunidade escolar educativa.
- Assumpção da Câmara Municipal nas componentes pedagógicas extra curriculares ,
tais como música, inglês, dança, educação física e equitação , além dos apoios sócio
económicos às famílias.
- Recepção, dia do professor, na Biblioteca Municipal da Golegã.
Saúde :
- reunião da Comissão Concelhia de Saúde, em que uma vez mais foi atribuída a sua
Vice Presidência ao Presidente da Câmara.
Obras e Urbanismo :
- conclusão das obras de manutenção, reabilitação e beneficiação da Biblioteca
Municipal de Azinhaga.
- instalação de jacto de água no lago do Jardim Municipal de Azinhaga com o objectivo
de reoxigenação e inibição de estagnação das águas.
- pré conclusão da ciclovia da Rua D: João IV.
- continuação dos trabalhos de reabilitação das calçadas, em passeios.
- conclusão do painel de azulejos, “essência e com vivência”, complemento de
requalificação urbana e paisagística da entrada do Parque da Juventude , na Golegã.
- acompanhamento das intervenções nos troços da EN 365.
- beneficiação das bermas e valetas em caminhos agrícolas, assim como ceifa de
ervas.
- ainda na DOUA, se executaram planos de pormenor, projectos de equipamentos
colectivos para instituições do Concelho e para apoio a Associações e Colectividades .

Além da normal presença nas actividades do Executivo, são de referir as intervenções mais
específicas levadas a efeito pelos responsáveis dos Pelouros, enunciando-se as principais acções da
Vereação.
Assim, no que se refere ao desempenho do Vice Presidente da Câmara: Reunião no INAG
(Instituto Nacional da Água), a pedido da Câmara Municipal da Golegã, com a Sra. Vice-Presidente
Doutora Luísa Branco estando presentes a Sra. Eng.ª Teresa Pimenta e a Sra. Arq. Margarida
Almodôvar, para análise de vários processos de Loteamentos e Planos de Pormenor há muito
submetidos à apreciação daquele instituto que urge solucionar; Participação nas actividades das
Comemorações da XII Semana da Misericórdia da Santa Casa da Misericórdia da Golegã; Reunião
no Centro de Emprego de Torres Novas a fim de tratar, com as técnicas respectivas, de processos
relacionados com a UNIVA, POC’s e Empresas de Inserção.
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No âmbito do funcionamento do Gabinete Municipal de Protecção Civil, foi efectuada uma
reunião de preparação relativa ao Estágio Curricular do aluno Ricardo Correia a efectuar durante o
mês de Agosto pelo aluno, com o Comandante Operacional; Presença na cerimónia de tomada de
posse dos novos Órgãos Sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã;
Participação no II Encontro Ibérico do Tejo que decorreu em Abrantes.
No âmbito dos pelouros da Protecção Civil e Segurança, ocorreram algumas reuniões
promovidas pela Câmara Municipal, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana e da
Agrotejo, tendo como objectivo a definição de estratégias e o planeamento de acções de fiscalização
e vigilância às zonas rurais.
Participação nas festas de encerramento dos Jardins-de-infância da Golegã e Azinhaga.
No que concerne às candidaturas apresentadas pelo Centro Social e Paroquial, e Santas
Casas da Misericórdia da Golegã e Azinhaga, ao abrigo do programa PARES, o plenário do
Conselho Local de Acção Social, após análise e emissão de parecer pelo Núcleo Executivo,
deliberou por unanimidade emitir parecer favorável às três candidaturas apresentadas; Participação
nas recepções aos Ranchos Folclóricos convidados pelos Ranchos Etnográfico “ Os Camponeses da
Golegã “ e Rancho Folclórico da Azinhaga por ocasião dos respectivos Festivais de Folclore;
Presença na Cerimónia da Entrega de Diplomas de Mérito atribuídos pela Escola de Adultos, que
decorreu no Auditório do Parque Municipal da Chamusca; Participação no III Encontro Nacional da
Rede Social que decorreu em Santarém, tendo sido acompanhado pelas técnicas Dra. Elsa Lourenço
e Dra. Fabiana Freire, responsáveis pela Divisão de Intervenção Social e Coordenadora da Rede
Social respectivamente.
Durante este período esteve presente em reuniões de direcção e assembleia-geral da
Resitejo; Participação num encontro de autarcas promovido pela ANMP subordinado ao tema
“Municípios com Áreas Protegidas – Finanças Locais”, que decorreu em Portalegre e em que esteve
presente Sua Exa. o Senhor Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Humberto Rosa; Reunião com os
novos Órgãos Sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã, a fim de o
Executivo Municipal tomar conhecimento dos anseios e preocupações da nova direcção;
Participação na reunião do Conselho Cinegético Municipal; Presença nas comemorações do
aniversário da AHBVG; Presença na Cerimónia de Descerramento de um Painel de Azulejo de
iniciativa da Sociedade Filarmónica Azinhaguense 1º de Dezembro em homenagem a titulo póstumo
aos doadores do imóvel do actual edifício sede da associação; Presença no Concerto de Bandas
Filarmónicas realizado no Largo do Miradouro; Reunião com o Sr. Provedor da Santa Casa da
Misericórdia da Golegã e restantes elementos da mesa, a propósito do reassumir de funções por
parte do Sr. António José Martins Lopes, tendo como agenda de trabalhos diversos dossiers entre as
duas instituições; Presença na Cerimónia de atribuição de lembranças aos participantes na III
Concentração Motard realizada pelo Moto clube “ Os Cavaleiros da Lezíria”; na Festa do II
Aniversário da Casa do Benfica em Golegã, na Cerimónia de Assinatura das Cartas de Compromisso
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no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade; na VIII Mostra de Gastronomia Ribatejana;no 45º
Acampamento do Clube de Campismo de Almada, na abertura da Exposição de Luís Mota na
Galeria João Pedro Veiga,

nas actividades inseridas no Programa da Semana Europeia da

Mobilidade (Dias 16 e 17, Seminário sobre Alterações Climáticas e Sessões de Esclarecimento no
Auditório da Biblioteca Municipal) e na Cerimónia de recepção ao Professor.

Da actividade desenvolvida pelo Vereador António Pires Cardoso, salientam-se as presenças,
na recepção ao Cavaleiro Argentino Eduardo Discoli, que efectuou paragem na Golegã durante dois
dias da sua Volta ao Mundo a cavalo, na recepção ao Presidente Dr. Daniel Campelo na visita que
efectuou à ANTE e Lusitanos, na VIII Mostra de Gastronomia Ribatejana, na entrega de prémios aos
participantes do VI Sarau de Ginástica da Santa Casa da Misericórdia da Golegã que decorreu no
Pavilhão Desportivo, na Festa da Cor realizada por esta instituição no Jardim do Equuspolis.
Também é de referir a sua presença, no 2º Encontro Ibérico do Vale do Tejo que decorreu em
Abrantes, no Colóquio “Desenvolvimento Rural – Estratégias e Oportunidades” que decorreu em Vale
Figueira, na assinatura do Protocolo da ISHT (Instituto para a Segurança Higiene e Saúde no
Trabalho) que decorreu no Cine Teatro Gil Vicente, na CULT para discussão da Agenda 21,na Sede
dos Bombeiros Voluntários da Golegã onde decorreu a tomada de posse da nova Direcção, no
encontro de Bandas Filarmónicas, realizada pela Sociedade Filarmónica 1º Dezembro que decorreu
no Palco do Largo Miradouro em Azinhaga, na entrega de Prémios do Torneio de Futebol de Salão
da Casa do Benfica, assim como no jantar Comemorativo do 2º Aniversário da Associação e a
presença na 3ª Concentração Motard “Cavaleiros da Leziria” e no Festival de Folclore realizado no
Equuspolis, pelo Rancho Etnográfico da Golegã, e no Festival de Folclore realizado no Largo
Miradouro, pelo Rancho dos Campinos D’ Azinhaga.
São ainda de referir, o acompanhamento ao Clube da Campista de Almada que escolheu o
nosso Parque de Campismo para celebração do 58º aniversário deste Clube, a abertura do
acampamento da CERE (Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento) que decorreu no
nosso Parque Campismo, a Festa de encerramento do OTL da Santa Casa da Misericórdia de
Azinhaga, a Inauguração da Exposição de José Eliseu realizada no Equuspolis, e no âmbito da
Semana Europeia da Mobilidade na assinatura da Cartas de Compromisso.
Na qualidade de Vereador do desporto, esteve presente no Campo das Ademas onde
decorreu um Torneio de Futebol na categoria de Infantis com a presença, Futebol Clube Estoril Praia
e União Desportiva da Chamusca. Ainda no âmbito do desporto, esteve presente no XI Festa do
Ténis (sub 14 e sub 18) realizado pelo Clube de Ténis da Golegã e com o apoio da CMG, nas
actividades desportivas (Volei e Futebol de Praia) que decorreram no Equuspolis.

4/6

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

A Vereadora Dra. Ana Isabel Caixinha enquanto Presidente da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens da Golegã e em representação da Câmara Municipal esteve presente no
Seminário sobre “O Papel das Comissões de Protecções de Crianças e Jovens”, realizado no Centro
Cultural Gil Vicente, no Sardoal e no Seminário “ A Adopção em Portugal: dos Problemas à
Identificação de Propostas para a Mudança do Quadro Actual, organizado pelo Observatório
Nacional Sobre a Adopção, na Escola Superior de Tecnologia de Leiria.
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Golegã durante este período reuniu
regularmente, tanto nas modalidades de comissão restrita, como de ampla, bem como reuniu com a
Câmara Municipal da Golegã, Juntas de Freguesia da Azinhaga e da Golegã, Agrupamento de
Escolas do Concelho e Centro Social e Paroquial da Golegã para discussão e planeamento do Dia
Mundial da Criança de 2007.
A Dr. ª Ana Isabel Caixinha esteve presente em substituição do Exmo. Senhor Presidente da
Câmara Municipal, representante do município na Comissão Concelhia de Saúde, numa reunião
desta Comissão, onde o Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Golegã foi eleito Vice
Presidente, foi apreciado o relatório de actividades de 2005 e o Orçamento Programa para 2006,
bem como o Despacho Normativo n.º6/2006 referente aos Modelos Organizacionais das Unidades
de Saúde Familiar.

No âmbito do Serviço de Fiscalização e Protecção Civil, a Vereadora Dr.ª Ana Isabel
Caixinha continuou a organizar e programar, em parceria com a GNR., a segurança de pessoas e
bens do Concelho, tendo acompanhada a operação de fiscalização do campo do concelho,
organizada pela Câmara Municipal, Agrotejo e GNR.
Apreciou e apoiou a elaboração das alterações ao Regulamento Municipal de

Urbanização e Edificação.
Elaborou e apresentou para aprovação pela Câmara Municipal do Projecto de Regulamento
Municipal de Remoção de Veículos Abandonados e em Fim de Vida.
A Vereadora procedeu ao apoio jurídico e encaminhamento de Munícipes e Associações.
A Sr. ª Vereadora representou a Câmara Municipal na Assembleia Geral do Agrupamento de Escolas
da Golegã, Azinhaga e Pombalinho
Esteve presente nas diversas acções desenvolvidas e apoiadas pelo Executivo que
decorreram neste período.

Foram assim relatados alguns dos factos mais importantes deste período de actividade
municipal do Executivo Camarário, que como é evidente teve uma acção e um desempenho, que em
muito ultrapassou os factos descritos.
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Aceite, Senhor Presidente, os melhores cumprimentos

Paços do Concelho de Golegã, 20 de Setembro de 2006
O Presidente da Câmara Municipal

(José Veiga Maltez, Dr.)
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