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 D E Z E M B R O D E
2006 A 16 FEVEREIRO DE 2007.

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 são de salientar as intervenções do Presidente da Câmara e as
acções relativas aos Pelouros que lhes estão atribuídos:

Educação:
1-Durante este período o Presidente da Câmara reuniu com o Presidente e o VicePresidente do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), com o objectivo de implementar o Centro de
Estudos Politécnicos na Golegã (CESPOGA), concretizando assim uma antiga ambição concelhia de
sermos sede de cursos de pós-graduação do ensino superior politécnico, formação de professores,
em ligação com universidades que estão protocoladas com o IPT, outras instituições de formação e
ensino e escolas profissionais e secundárias da região.
Está elaborada a minuta de protocolo entre a CMG e o IPT a ser apresentada em reunião de
Câmara para apreciação e posterior deliberação do Executivo Municipal. O Palácio do Pelourinho
será o espaço proposto para o CESPOGA.
Na sua qualidade de responsável do Pelouro da Educação esteve presente na EB2,3/S onde
proferiu, também na sua indissociável qualidade de médico, algumas palavras na sessão promovida
naquele estabelecimento escolar pelo IPJ sobre os problemas da ingestão abusiva de bebidas
alcoólicas.
Durante este período decorreu ainda o IV Prémio Literário da Golegã, cujas candidaturas
serão avaliadas durante o mês de Março sendo o respectivo prémio entregue no dia 23 de Abril, Dia
do Livro e aniversário da Biblioteca Municipal da Golegã.
Teve início também durante este período a natação como actividade extracurricular das EB 1
do Concelho, sendo substituída pela equitação no próximo trimestre.
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Cultura:
No Equuspolis foi patente ao público a exposição de pintura de António do Carmo,
representado em vários espaços de arte contemporânea estando a sua obra divulgada pelos cinco
continentes.

A Casa Estúdio Carlos Relvas e espaços adjacentes entraram na fase final de recuperação e
reabilitação, preparando-se a sua abertura definitiva ao público no próximo dia 31 de Março.

Obras Urbanismo e Ambiente:
Estão praticamente concluídas as obras na EB1 de Azinhaga que tiveram como objectivo a
protecção das crianças, em tempo de recreio, dos dias invernosos e do calor de verão.

Está concluído o novo gradeamento e os novos capitéis e cantarias do muro norte do Jardim
Relvas, que está agora de acordo com a dignidade do imóvel que rodeia e delimita. O Jardim entrou
também em fase de conclusão, tendo estado a ser dotado de rega por aspersão, iluminação e de
novas espécies arbóreas.

As entradas da sede do Concelho, à Alverca do Campo e à Rotunda da Nora, foram alvo de
requalificação, através de painéis incitando à descoberta do Município, afixados em painéis rústicos
anunciando o nosso site, numa imagem de tradição, ruralidade e modernidade.

Está concluída a reabilitação da EN 365 Golegã-Azinhaga, sobretudo a sinalização vertical e
horizontal, cuja ausência agravava os riscos de acidente, nomeadamente o perigo de atropelamento
de peões na travessia da Azinhaga. A insistência da Autarquia junto da Direcção de Estradas
revelou-se frutífera!

O Presidente da Câmara deslocou-se a Lisboa onde na DGOTDU com o representante da
CCDRLVT propôs a alteração ao PDM, anulando a revisão em curso, já que naquela reunião se
concluiu que as pretensões apresentadas pelo Município e pelos Munícipes transcendiam o regime
simplificado da “revisão” daquele instrumento de planeamento do nosso território.

Durante este período o Presidente da Câmara recebeu os responsáveis do EPE e projectistas
do IC3, numa reunião que teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Golegã, onde
também estiveram presentes o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara Municipal do
Entroncamento.
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Foram adjudicadas as obras do Edifício de Apoio das Ademas e do Museu Rural ao Carrapital
e procede-se à abertura de propostas para a estabilidade da ampliação da Extensão de Saúde de
Azinhaga.

A “Creche” do Centro Social Paroquial da Golegã, cujo projecto foi elaborado pela Câmara
Municipal da Golegã, assim como será o apoio técnico e logístico da futura obra, entrou na fase de
adjudicação.

A construção do novo Centro de Estágio Desportivo da Golegã decorre a bom ritmo e nos
tempos previstos após a sua adjudicação.

Protecção Civil e Segurança

Durante este período o Presidente da Câmara, além de ter estado presente na conferência de
imprensa promovida pela Direcção da Agrotejo, pelo roubo de cobre que integra os sistemas
eléctricos dos pivots de rega instalados nos campos da Golegã e Azinhaga, tem vindo a dialogar
permanentemente com os responsáveis distritais, regionais e locais das forças de segurança,
nomeadamente da GNR, com o objectivo de frenar esta onda de vandalismo e furto, que prejudica
um sector vital do nosso Concelho, o primário.

O Serviço de fiscalização nocturna que a Câmara implementou para salvaguardar o seu
património, contestado por alguns, tem-se revelado um parceiro das forças de segurança no sentido
de dissuadir quem tenta fazer do nosso Concelho, zona de acção de furto e de dano

O Presidente da Câmara esteve presente na entrega de prémios às “Personalidades do Ano
2006” promovido pelo Mirante, cuja direcção o convidou para entregar o prémio ao galardoado de
associativismo o goleganense António José Martins Lopes, Provedor da Santa Casa da Misericórdia
de Azinhaga.
Da actividade desenvolvida pela Vereação são de referir as principais acções e
intervenções:

O Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Rui Medinas, acompanhado da Dra. Tânia Nunes,
deslocou-se à CCDRLVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e
Vale do Tejo, tendo como interlocutores o Dr. Carlos Pina e a Sra. Arquitecta Leonor Sintra, para
tratarem de processos de Loteamentos e Planos de Pormenor há muito pendentes nesta instituição e
fundamentais para o desenvolvimento do nosso Concelho.
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Esteve presente na 3ª Reunião de Comissão Mista de Coordenação (CMC) do Programa
Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT–OVT), que decorreu na
Lourinhã, acompanhado pela Dra. Tânia Nunes.

Assumindo as suas atribuições de Presidente do Conselho Local de Acção Social (CLAS) da
Golegã esteve presente em reuniões do Núcleo Executivo, para planear, conjuntamente com os
parceiros do Conselho Local de Acção Social, a próxima fase de implementação da Rede Social – O
Diagnóstico Social.

Na qualidade de Presidente da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(CMDFCI), coordenou a reunião da mesma, onde foi apresentado, discutido e votado o Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios a apresentar à Direcção Geral dos Recursos
Florestais.

De salientar a reunião com a Dra. Gabriela Mateus, do Instituto de Reinserção Social –
Equipa de Abrantes, com o objectivo de contemplar acordos de colaboração entre aquele Instituto e
a Câmara Municipal, no que concerne a inserção social de alguns munícipes.

Enquanto Vereador do Pelouro da Acção Social, mas também em representação do Dr. Veiga
Maltez, aceitou o convite e esteve presente na Cerimónia de Tomada de Posse dos novos órgãos
sociais da Santa Casa da Misericórdia da Golegã, acompanhando por essa via o percurso das
instituições sociais do Concelho.

Acompanhado do Eng.º Acácio Galrinho Nunes e da Dra. Tânia Nunes, efectuou um périplo
de contactos com os responsáveis da CCDRLVT e das Direcções Regionais de Turismo e Economia
a fim de tratar de processos da Câmara Municipal e de Empresários do Concelho; Presença na
sessão publica de apresentação do Quadro Nacional de Referência Estratégico (QREN), para o
período 2007-2013, que decorreu em Lisboa.

No decurso dos trabalhos associados aos jardins e espaços envolventes da Casa – Estúdio
Relvas, decorreram várias reuniões e sessões de trabalho, com técnicos e empresas, com vista ao
planeamento das diversas intervenções.

Participou ainda na reunião da Comissão Local de Acompanhamento do Rendimento Social
de Inserção realizada na Santa Casa de Misericórdia da Golegã.
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Recebeu ainda, em representação do Dr. Veiga Maltez, a Associação de Pais do 1º Ciclo da
Golegã, oportunidade para com eles se inteirar das preocupações e anseios dos pais, bem como
para lhes transmitir a opinião e posição da Câmara Municipal nessas matérias.

Neste período merecem ainda enfoque particular a sus participação no Workshop promovido
pela Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo (CULT), no âmbito da Agenda XXI, subordinado ao
Tema – Ambiente e Valorização do Património Natural, onde interveio, ressalvando a importância de
assumir no próximo QREN, sob pena de, provavelmente, desperdiçarmos a última oportunidade de
uma intervenção definitiva na despoluição, regularização e valorização das margens do Rio Almonda,
enquadrando o assunto numa perspectiva supra -municipal e sugerindo, à equipa que lidera o estudo
bem como à CULT, a envolvência da Comunidade Urbana do Médio Tejo, e concretamente o
município de Torres Novas.

No âmbito da elaboração do Diagnóstico Social do Concelho, participou e deu as boas vindas
a todos os convidados que participaram no I Workshop da Rede Social, fórum privilegiado para os
diversos parceiros emitirem as suas opiniões e partilharem as suas experiências.

Acompanhado pelo Vereador António Pires Cardoso, e pelos técnicos Eng.º Acácio Galrinho
Nunes, Dra. Tânia Nunes e Eng.ª Cidália Pereirinha, presidiu a 1ª reunião com o Grupo Coordenador
do Projecto Mobilidade Sustentável, projecto ao qual o município de candidatou, tendo sido um dos
40 municípios com candidatura aprovada num universo de mais de 100 candidaturas. Este projecto
tem como objectivo principal a elaboração de um Código de Boas Práticas a adoptar pelos
municípios do país e envolve a celebração de um protocolo entre o Instituto do Ambiente, a Câmara
Municipal da Golegã e o Instituto Politécnico de Tomar a celebrar, em cerimónia oficial a realizar no
próximo dia 26 de Fevereiro em Castelo Branco.

Neste ano de 2007 a Câmara Municipal da Golegã, em parceria com a Reserva Natural do
Paul do Boquilobo, organizou a Semana das Zonas Húmidas, de 29 de Janeiro a 4 de Fevereiro,
assinalando assim a Convenção de Ramsar, que envolveu uma vez mais a comunidade educativa
bem como as várias instituições sociais do Concelho, num vasto programa de actividades que
culminou no dia 4 de Fevereiro com a realização de um Passeio pela Natureza que contou com
largas dezenas de participantes. Ainda em matéria ambiental, a Eng.ª Sónia Casemiro, técnica do
ambiente, participou no seminário, realizado em Sintra, subordinado ao tema Eco – Escolas, projecto
que a autarquia está a promover junto das Escolas do 1º Ciclo do Concelho.

Em matéria de Habitação Social, deslocou-se a Lisboa, ao Instituto Nacional de Habitação
(INH), acompanhado da Dra. Elsa Lourenço e do Eng.º Acácio Galrinho Nunes a fim de ultimar a
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apresentação da Candidatura do Município à II Fase de Habitação Social do Concelho, processo
entretanto concluído e entregue àquele organismo, aguardando -se resposta do mesmo.

Importa também destacar, no âmbito da Acção Social, o início dos atendimentos na freguesia
de Azinhaga, assegurados por uma técnica da Autarquia, a Dra. Fabiana Freire, facilitando assim o
acesso aos Azinhaguenses, sem necessidade de se deslocarem à Sede de Concelho, para tratarem
dos seus assuntos relacionados com apoios habitacionais e outros.

Realizou-se também neste período a 1ª reunião com a Junta de Freguesia da Azinhaga e
Comissão das Festas do Bodo 2007 a fim de se esclarecerem vários assuntos relativos a este
evento, que muito dignifica a Freguesia e o Concelho, aproveitando para transmitir àqueles
responsáveis o empenhamento e apoio da autarquia que o mesmo merece.

Da actividade desenvolvida pelo Vereador António Pires Cardoso, salientam-se as reuniões
com a ACIS no sentido de promover e dinamizar a revitalização da actividade do comércio local.
Na Agrotejo, com os responsáveis da CCDRLVT debateram a problemática do domínio
publico hídrico aquando das ultimas cheias. Também é de referir a sua presença, no concerto de
aniversário da Sociedade Filarmónica 1º de Janeiro.

O sucesso da Festa do Bodo de 2007, preocupação do Executivo Municipal motivou também
a sua presença na Azinhaga, na reunião da respectiva comissão.

Na qualidade de Vereador do desporto, recebeu a Associação de Judo do Distrito de
Santarém, tendo estado presente no IX Torneio de Veteranos da Golegã, que mais uma vez elegeu o
nosso Campo Municipal de Ténis. Presente também na XII Taça do Ribatejo que decorreu nas
Piscinas Municipais Cobertas, e ainda no 1º PediRoadBook “Percursos da Natureza” realizado nos
campos da Golegã.

Na qualidade de Vereador dos transportes, planeou as visitas das Escolas, Santas Casas
(Golegã, Azinhaga) e à Reserva Natural do Paul do Boquilobo no âmbito da Semana das Zonas
Húmidas.

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Golegã durante este período reuniu
regularmente, tanto na modalidade de comissão restrita, como na modalidade de alargada, bem
como continuou a procede à divulgação dos Direitos da Criança, junto do preparatório do
Agrupamento de Escolas do Concelho, no âmbito do planeamento do Dia Mundial da Criança de
2007.
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A Vereadora Dr.ª Ana Isabel Caixinha enquanto Presidente da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens da Golegã apresentou o relatório anual de 2006, donde se conclui que a
Comissão acompanhou 62 crianças e arquivou 19 processos, tendo transitado para o ano de 2007
43 processos e que as problemáticas existentes não são demasiadamente preocupantes, pois que
prendem-se na maioria dos casos com negligência familiar e abandono escolar.

Procedeu ainda ao apoio jurídico e encaminhamento de Munícipes e Associações
prerrogativa deste novo Executivo através de um Pelouro que não se cinge a resolver os problemas
internos do foro jurídico do Município.

Esteve presente ainda numa reunião na Associação Nacional de Municípios, sobre a
transferência de competências para as Autarquias Locais nas áreas da Educação, Saúde e Acção
Social.

Após a constituição da Comissão Arbitral Municipal da Golegã iniciou o trabalho desta, com a
tomada de posse dos seus membros e análise dos requerimentos apresentados nesta Câmara
Municipal.

No âmbito do Serviço de Fiscalização e Protecção Civil, continuou a organizar e programar,
em parceria com a GNR, a segurança de pessoas e bens do Concelho.

A Vereadora Dra. Ana Caixinha voltou a iniciar o processo relativo à remoção de veículos
abandonados e em fim de vida, no concelho da Golegã.

Esteve presente ainda em diversas acções desenvolvidas e apoiadas pelo Executivo que
decorreram neste período.
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Foram assim, relatados os factos de maior relevância deste período de actividade municipal.
Aceite, Senhor Presidente, os melhores cumprimentos,

Paços do Concelho de Golegã, 16 de Fevereiro de 2007

O Presidente da Câmara Municipal

(José Veiga Maltez, Dr.)
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