RELATÓRIO DA ACTIVIDADE
MUNICIPAL DE 20 DE
FEVEREIRO A 23 DE ABRIL
DE

2009.

de/Presidente da Câmara Municipal/para:
em/ 23 de Abril
Ex m o . Senhor
Eng. Luís Cortez Vaz Godinho
M.I. Presidente da Assembleia Municipal
Golegã

Para apreciação da Assembleia Municipal nos termos da alínea e) do nº1 do art.º 53º da Lei nº 5-A/02, de 18
de Janeiro (Lei das Competências), junto informação escrita sobre a acção da Municipalidade, salientando os
factos de maior relevo, que ocorreram no período em epígrafe.

PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS

1. REUNIÃO DO CONSELHO COORDENADOR DE AVALIAÇÃO
Durante este período decorreu uma reunião para emissão dos pareceres dos avaliadores sobre os
avaliados e apreciação de recursos, entre outros assuntos.
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2. REUNIÃO COM A COMISSÃO DE GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DA GOLEGÃ
Tiveram lugar duas reuniões entre a CMG e a AHBVG das quais saíram, entre outras deliberações,
o aumento de subsídio dirigido a situações pontuais levantadas pela actual Comissão Gestora
daquela nobre associação, que a Câmara apoiará, como é seu apanágio, nomeadamente num
período de crise, quer económico-financeira, quer de dirigentes candidatos aos seus órgãos
sociais.

PELOURO DA CULTURA
1. EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE TEODORICO TEIXEIRA MENDES
Durante este período teve lugar no Equuspolis a Exposição de pintura de Teodorico Teixeira
Mendes, que nasceu no Barreiro, em 1975. Com raízes em Cabo Verde e na Madeira, foi
crescendo sempre com um gosto especial pelo desenho e pela pintura. Todo o seu percurso
escolar e profissional se construiu neste sentido, sendo que no ensino secundário, seguiu pela
área das Artes, tendo-se licenciado em Design de Comunicação, no IADE, em 1998. A procura pelo
aperfeiçoamento das suas aprendizagens conduziu-o a uma especialização no AR.CO – Centro de
Arte e Comunicação Visual, onde cursou no Seminário Avançado de Design. As Artes Plásticas
nunca saíram do seu leque de interesses e a sua paixão pela imagem, formas e cor, o seu gosto
pela expressão através de diversos materiais, fez com que o seu caminho se cruzasse novamente
com o desenho e a pintura.

2. EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE ADRIANO DIAS PEREIRA
De 27 de Fevereiro a 29 de Março, teve lugar no Equuspolis a Exposição de Pintura de Adriano
Dias Pereira, que nasceu em Lisboa, a 10 de Novembro de 1951. Frequentou o Curso de
Equipamento e Design, na Escola de Artes Decorativas António Arroio, em Lisboa.

3. SEMINÁRIO “INVESTIGAÇÃO ETNOGRÁFICA E COMUNICAÇÃO”
Inserido na Oficina de Cultura Popular, realizou-se no Equuspolis, no passado dia 20 de Março, o
Seminário “Investigação Etnográfica e Comunicação”, numa iniciativa do Centro de Estudos
Politécnicos da Golegã, CESPOGA. Esta acção abordou de forma preliminar uma matéria de
interesse cultural que, indiscutivelmente, possui implicações no modelo de desenvolvimento local
e regional. O debate do papel da investigação no domínio da cultura popular e a respectiva
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interpretação e apropriação por parte dos principais intervenientes, foram a base fundamental
desta iniciativa cultural. Abordou-se a turistificação da cultura e a forma como se adequa ao
Folclore português, às identidades locais e às actuais estratégias turísticas municipais.

4. DIA DA MULHER, CINE-TEATRO GIL VICENTE
Durante este período decorreu no Cine -Teatro Gil Vicente, por ocasião do Dia Internacional da
Mulher, um espectáculo organizado pelo Grupo Etnográfico “Os Camponeses da Golegã”, que
contou com a actuação de Bandas Filarmónicas e do próprio grupo.

5. ESPECTÁCULO FADO, CANTADO E BAILADO
No passado dia 15 de Março, teve lugar no Cine -Teatro Gil Vicente o Espectáculo “Fado, Cantado
e Bailado”, com a presença, entre outros, de Joana Amendoeira, Miguel Capucho, Manuel João
Ferreira, Lina Rodrigues, Liliana Redol, Cuca Roseta, Rodrigo Serrão (baixo), Mário Pacheco
(Guitarra Portuguesa) e Pedro Pinhal (viola de fado), organizado pelo Rancho Folclórico da Golegã,
o espectáculo contou com a presença de centenas de espectadores.

6. LANÇAMENTO DO LIVRO “DA DOÇURA DOS SONHOS À AMARGURA DA REALIDADE” DE
VANESSA SIMÕES
O dia 23 de Abril, Dia Mundial do Livro, foi comemorado na Biblioteca Municipal com o
lançamento do Livro “Da Doçura dos Sonhos à Amargura da Realidade”, da goleganense Vanessa
Simões, além da atribuição do Prémio Literário 2009.

7. ARTEMREDE
O Vice-Presidente da Câmara e a Chefe de Divisão de Intervenção Social deslocaram-se a
Sesimbra, com o objectivo de participar na Reunião de Assembleia Geral, na qual foi aprovada a
integração do Município da Golegã, naquela rede cultural.

PELOURO DO TURISMO
1. PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCELHO
ATV brasileira (TV RECORD) filmou na Azinhaga e na Golegã e a Capital do Cavalo “voa” durante
este período na TAP, na Revista “A Bordo”. São acções de extremo benefício para o comércio
local, aditando-se-lhes o custo zero para o Município. Do mesmo modo e forma o programa “Três
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Andamentos” da RTP 2, de José Cáceres, assim como a Revista Espanhola “Trofeo” promoveu e
divulgou a Golegã, através de um artigo e DVD, que circulou por toda a Espanha, exaltando a
Capital Portuguesa do Cavalo.
2. ESPLANADAS NO CONCELHO DA GOLEGÃ
Foram concluídas mais três esplanadas com o mesmo lay out/linguagem plástica, durante este
período. O Município investe na requalificação daqueles espaços, para atrair visitantes, àqueles
comerciantes, que pagarão a respectiva taxa de ocupação. Desta feita foi a vez da Boutique do
Bolo, do FM Bar e da Pastelaria Flor.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1. SEMANA DA LEITURA
Realizou-se, durante este período na Biblioteca José Saramago, com o apoio da Câmara
Municipal, uma acção “Semana da Leitura”, promovida pela E.B. 1, que contou com a participação
das turmas de 1º e 4º ano das escolas do 1º ciclo da Azinhaga e Pombalinho. Estiveram presentes
50 Alunos. A Actividade consistiu na leitura de histórias sobre a Primavera, com a participação
activa das crianças.

2. REUNIÃO DO CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO
Durante este período decorreram reuniões do Conselho Geral Transitório, nas quais estiveram
presentes o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara, que deram o seu contributo para a
definição do regulamento geral e aprovação do concurso para Director daquele estabelecimento.

3. PRÉMIO LITERÁRIO 2009
Decorreu durante este período na Biblioteca Municipal, por ocasião do seu 3º aniversário, a
atribuição do Prémio Literário, iniciativa da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia da Golegã,
com o apoio da E.B. 2,3/s Mestre Martins Correia da Golegã.

4. DEBATE “TRÁFICO DE SERES HUMANOS”
No passado dia 27 de Março, com o apoio da Câmara Municipal da Golegã e organizado pela
Escola Mestre Martins Correia, disciplina de Filosofia, alunos do 11ºA, foi debatido um crime que
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a todos cabe denunciar. Aquela acção teve como objectivo principal o despertar para uma
realidade que assola a comunidade em geral.

5. SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO PAVILHÃO DESPORTIVO
Decorreu no Pavilhão Desportivo da Golegã, uma acção de formação e sensibilização sobre
segurança rodoviária, para as crianças e jovens do Concelho, com a implicação do Governo Civil,
Guarda Nacional Republicana e Bombeiros Voluntários da Golegã.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL
1.

ASSINATURA DE CONTRATO COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL E O
CENTRO DE EMPREGO DE TORRES NOVAS
Na presença do Ministro da Trabalho e da Solidariedade, o Presidente da Câmara Municipal da
Golegã, no Cine -Teatro de Alcanena, assinou diversos contratos de inserção e estágios de
qualificação de emprego, com o objectivo de minorar a actual crise que grassa no período em que
vivemos, apoiando assim os cidadãos do nosso Concelho.

2.

REDE SOCIAL
Durante este período autárquico foram debatidas, entre outros, as candidaturas apresentadas
pela Conferencia de São Vicente Paulo e a Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga, ao Banco
Alimentar de Santarém. A Base de Dados da Rede Social e o seu regulamento foram apresentados
aos parceiros que integram o Órgão Executivo da mesma, com o objectivo de esta vir a ser uma
realidade a curto prazo.

3.

AUSCULTAÇÃO DA REALIDADE DOS ACTUAIS BENEFICIÁRIOS DE APOIOS SOCIAIS DO
CONCELHO DA GOLEGÃ
O Vice-Presidente da Câmara Municipal, o Vereador António Pires Cardoso e a Chefe de Divisão
de Intervenção Social, durante dois dias ouviram e dialogaram com os actuais receptores de
prestações sociais, além dos jovens recém-licenciados, entre outros, com o objectivo de encontrar
soluções para os problemas, nomeadamente da empregabilidade, com que aquela franja da nossa
comunidade se confronta.
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PELOURO DA PROTECÇÃO CIVIL
1. 1

REUNIÃO DE PROTECÇÃO CIVIL
Durante este período tomou posse no Salão Nobre dos Paços do Concelho a Comissão Municipal

de Protecção Civil.

PELOURO DAS OBRAS E DO URBANISMO
1. PDM
Estando a decorrer as alterações já possíveis nesta fase de vigência do actual PDM, o Presidente
da Câmara deslocou-se à CCDR-LVT, onde dialogou sobre as actuais intenções da Câmara
Municipal naquela vertente, face às necessidades do progresso e desenvolvimento das urbes que
compõem o Concelho da Golegã.

2. RELVADO SINTÉTICO
No Auditório Municipal de Vila Nova da Barquinha e na presença do Secretário de Estado da
Juventude e do Desporto, o Presidente da Câmara assinou o contrato de implantação do relvado
sintético no Estádio Municipal da Golegã.
A obra decorre a bom ritmo, assim como todas as acções relativas aos arranjos exteriores ao
sintético e toda a restante zona envolvente, alvo também de projecto de arquitectura paisagista
para dignificação de quem usa e visita aquele antigo espaço, hoje, em vésperas de ser um novo e
bom local de prática lúdica e desportiva, merecida e desejada por todos os goleganenses,
concorrendo assim, para mais uma promessa cumprida como é apanágio dos Executivos
Municipais que vêm liderando os desígnios dos nossos concidadãos.

3. NOVAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NO LARGO DA FEIRA
Durante este período foram adjudicadas as prometidas instalações sanitárias, que substituirão as
existentes na Rua João de Deus e complementarão as do Largo Marquês de Pombal. Esta obra,
entre outras, que agora foram alvo de concurso, inserem-se no compromisso de combate à crise,
elegendo só empresas de construção civil do Concelho da Golegã.
4. DRENAGEM PLUVIAL DO CAMINHO MUNICIPAL 1181 (VALE PINTOS)
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Adjudicada também esta obra em epígrafe, que antecede a nova pavimentação betuminosa cujo
projecto foi elaborado pela Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente, e será da
responsabilidade da Junta de Freguesia da Golegã.

5. ESTRADA MUNICIPAL JK2- 365-4
O troço da Estrada Real (CM7) desde a sua intersecção com o JK2 até à Estrada Nacional 365-4 viu
já a sua pavimentação betuminosa adjudicada. Além do benefício para os residentes em Mato de
Miranda, pela brevidade e comodidade com as quais se podem deslocar à sede do Concelho, esta
obra tem também como objectivo a compactação e consolidação do Dique Teixeiras - Cholda,
preventor de inundações graves na Freguesia de Azinhaga.

6. PASSEIOS NA EN 365 AO CASAL CENTEIO
Adjudicada pela Câmara Municipal mais uma obra de requalificação urbana, mas sobretudo de
prevenção e protecção àqueles residentes do Concelho da Golegã.

7. CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA FREGUESIA DE
AZINHAGA
A drenagem pluvial, como a doméstica, é preocupação permanente do Executivo Municipal. Na
Azinhaga, nomeadamente no casco urbano antigo teve lugar durante este período a conclusão de
mais uma intervenção.

8. CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO MUNICIPAL NA CAPELA DE S. JOSÉ, DE INTERESSE NACIONAL
Está em fase de conclusão a obra de intervenção na cobertura da Capela de São José, na
Azinhaga, uma das jóias do Concelho, que urgia preservar para que as gerações futuras dela
pudessem ter conhecimento.

9. SÃO CAETANO
O jardim de São Caetano viu agora o Santo, que deu o nome ao lugar e que passava despercebido,
colocado num pedestal composto por antigas pedras, doadas para o efeito a pedido do Presidente
da Câmara, aos proprietários da Quinta da Cardiga. A imagem de autor desconhecido estava num
local traseiro a um poste de electricidade, sem visão, escondido. O jardim ficou mais digno e a
peça agora exaltada.

10. REQUALIFICAÇÃO DA INTERSECÇÃO DA RUA D. ELISA BONACHO COM A RUA JOSÉ FARINHA
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RELVAS. PEÇA MUSEOLÓGICA “SEMEADOR MECÂNICO” ALEMÃO- RUD SACK LEIPZIG
Correcção de algumas atitudes dos automobilistas que poderiam ser motivo de acidentes
(nomeadamente quando se deslocavam da Rua D.Elisa Bonacho para a Rua Farinha Relvas e
virávamos à esquerda, para o chafariz, fazendo-o quase sempre encostados à esquerda,
obrigando aqueles que se apresentavam em sentido contrário e na mesma direcção a ter de
parar). Para além do ordenamento do trânsito naquela confluência, as passadeiras também foram
alvo de alteração para evitar a perigosa circulação pedonal na calçada branca, onde agora foram
colocadas laranjeiras. Na “ilha” principal foi colocado um Semeador Mecânico, utilizado na
primeira metade do século XX, doado pelos herdeiros Patrício Sousa Cecílio, a pedido do
Presidente da Câmara.
11. REQUALIFICAÇÃO DA INTERSECÇÃO DA RUA NOVA DE SANTO ANTÓNIO COM A RUA DA
ALAGOA. MONUMENTO “TRIBUTO AO FERRADOR”
Após a requalificação e correcção da sinalização horizontal e vertical, na intersecção em epígrafe,
no passado dia 18 de Abril, o Presidente da Assembleia Municipal, o Presidente da Câmara
Municipal da Golegã e respectivo Executivo, o Presidente da Junta de Freguesia da Azinhaga,
entre outros, na presença de uma nova geração de Ferradores liderada por José Vicente
Rodrigues, “Perna Atrás” (epíteto que herdou do avô), de Casével, veterano na arte de ferrar,
conhecido e reconhecido na nossa região, inauguraram o monumento “Tributo ao Ferrador”.
Implantado no cruzamento da Rua Nova de Santo António com a Rua da Alagoa, cerca do lugar
onde nasceu José Saramago, foi idealizado e projectado pelo Dr. Veiga Maltez. A iniciativa da
Câmara Municipal da Golegã, que parece ainda não ter par, teve como objectivo o
reconhecimento de uma arte indissociável da Capital do Cavalo, que esteve quase extinta, mas
que agora assiste a um recrudescimento assinalável.

12. CONCLUSÃO DAS MEDIDAS FRENADORAS DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO NA RUA TIMOR LOROSAE
Foram concluídas durante este período as medidas solicitadas pelos residentes consensuais com
as do Pelouro do Trânsito. De salientar, entre outras, a colocação de STOP’s na Rua Margarida
Relvas, via que pela sua largura e piso, incitava a velocidades superiores às aconselhadas, pondo
em perigo a sua confluência com a Rua Timor Lorosae. A circulação de pesados, nos dois sentidos,
no inicio norte do troço, além de provocar possibilidade de colisão entre eles, ocasionava estragos
repetidos na cobertura/beirado de residência desalinhada, por ter sido construída em período
anterior ao desenvolvimento previsto e conseguido naquela artéria.

13. PALCO DO EQUUSPOLIS
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O palco do Equuspolis, em madeira, foi agora reabilitado através de intervenção, na qual se optou
pelo betão. Além do perigo de lascas, para quem dança descalço, como é próprio de certos grupos
folclóricos, ou fractura por envelhecimento da madeira, a manutenção e a conservação anual,
exigentes em recursos humanos, vinha tornando-se onerosa e nunca perfeita.

14. PROLONGAMENTO DA VCE ATÉ AO NÓ DOS ÁLAMOS (EN243)
Deu-se início ao projecto do referido prolongamento, com o objectivo de promover com a maior
rapidez a retirada do trânsito de pesados à Rua Timor Lorosae.

PELOURO DO AMBIENTE
1. VALA DAS BRACNIDES E A SUA AFLUENTE DO CEMITÉRIO
O Presidente da Administração da Região Hidrográfica do Tejo, Eng. Manuel Lacerda, deslocou-se
à Golegã, após solicitação do Executivo, tendo com o Presidente e Vice-Presidente da Câmara
avaliado a situação das valas em epígrafe. Dessa reunião, foi deliberada e já submetida à CCDR
Alentejo uma candidatura conjunta com o objectivo de resolver a última lacuna de um Concelho,
que no dia-a-dia pugna pelo melhor desempenho ambiental, que o vem colocando na dianteira,
entre os seus pares. O Director do Departamento de Recursos Hídricos do Interior, Eng. Carlos
Cupeto, também presente, sensibilizado também com os problemas do Rio Almonda, prometeu
aos Autarcas goleganenses a execução pelos seus serviços de uma monitorização da bacia
hidrográfica daquele curso de água.

2. CONSELHO ESTRATÉGICO DA RESERVA NATURAL DO PAÚL DO BOQUILOBO
No passado dia 26 de Março tomou posse o Conselho Estratégico da Reserva Natural do Paul do
Boquilobo, órgão consultivo daquela reserva, que integra entre outros o Instituto da Conservação
da Natureza e Biodiversidade, a Câmara Municipal da Golegã, a Junta de Freguesia da Azinhaga, a
AGROTEJO e a Câmara Municipal de Torres Novas. Todos os parceiros foram unânimes em
distinguir o Eng. Rui Medinas, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Golegã, como Presidente
daquele órgão consultivo.

3. GRUDAL
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O Presidente da Comissão GRUDAL, acompanhado dos Vereadores António Pires Cardoso e Carlos
Simões, bem como do presidente da Junta de Freguesia da Azinhaga, deslocaram-se ao Governo
Civil do Distrito de Santarém com o objectivo de sensibilizar aquele representante do Governo
para os efeitos nefastos para o Rio Almonda, que sucedem a montante do nosso Concelho,
dando-lhe em simultâneo conhecimento da exposição, sobre o mesmo assunto, apresentada ao
Secretário de Estado do Ambiente.

4. PONTO ELECTRÃO
Iniciativa da Escola E.B. 2,3/s Mestre Martins Correia na recolha de resíduos eléctricos e
electrónicos à qual se associou a Câmara Municipal, com o seu número verde e logística,
promovendo-se assim, a recolha e respectiva reciclagem daqueles equipamentos, ditando que a
nossa escola se posicionou entre as cinco melhores das aderentes a esta iniciativa.

5. FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, NA GOLEGÃ
O Professor Francisco Carrapiço, docente da Faculdade de Ciências, que colabora com a Câmara
Municipal da Golegã de forma graciosa, relativamente à Lagoa da Alverca, elegendo-a como
referencia d e estudo e de investigação, deslocou-se durante este período à Golegã, para observar
a Lagoa e recolher amostras de sedimentos, tendo-se feito acompanhar com uma Investigadora
Holandesa, Maud WastBinder, actualmente responsável pela coordenação de estudos daquela
área no seu País.
6. DIA MUNDIAL DA ÁGUA, DA ÁRVORE E DA FLORESTA
Durante este período teve lugar no Cine-Teatro Gil Vicente, a peça de teatro “Eu amo reciclar. E as
fadas também…”, por iniciativa do Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal, por ocasião do Dia
Mundial da Árvore e da Floresta. Nesta peça foi retratada a importância da natureza e o que
devemos fazer para a preservar, tendo sido a reciclagem, a palavra de ordem.

PELOURO DOS ESPAÇOS VERDES

1. MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE TODOS OS ESPAÇOS VERDES
Pela primeira vez, devido à idade dos relvados, foi efectuada uma escarificação total, aplicação
de herbicidas, seguidas de sementeira e adubação, resultando destas intervenções a actual
pujança dos espaços verdes e jardins do Concelho.
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PELOURO DO DESPORTO
1. ANIVERSÁRIO DO NÚCLEO SPORTINGUISTA
O Núcleo Sportinguista do Concelho da Golegã, comemorou o seu 9º aniversário, no passado dia
26 de Fevereiro, levando a efeito um jantar com os seus associados e simpatizantes, no
Restaurante Lusitanus. Com a presença do Dr. Menezes Rodrigues, Vice-Presidente do SCP, que
exaltou a simbiose da tradição com a modernidade conseguida na Golegã, felicitando perante os
presentes o sucesso da construção do Pórtico, na entrada norte da Vila. O Dr. Dias Ferreira
membro do concelho leonino esteve também presente no jantar que contou, entre outros com o
Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal.

2. PASSEIO B.T.T. DO AZIBYKE
Durante este período decorreu o I Passeio do Azibyke, por ocasião das comemorações do dia
Internacional da mulher, no qual esteve presente o Vereador António Pires Cardoso.

3. FITNESS, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
O Vereador Pires Cardoso esteve presente na actividade realizada pela Divisão Municipal de
Intervenção Social, que decorreu no Pavilhão Desportivo com a participação de três dezenas de
participantes.

4. NÚCLEO DE PESCA DO FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL
O Núcleo de Pesca dos Trabalhadores da Câmara Municipal da Golegã realizou no dia 28 de Março
o XI Convívio de Pesca Desportiva Inter-Autarquias que contou com a presença de 22 Autarquias e
151 Participantes, no decorrer da entrega dos Prémios esteve presente, o Presidente da Câmara,
assim como os Vereadores em regime de permanência.

5. CLUBE DE PESCA “OS AMIGOS DA ALVERCA”
No dia 15 Março, o Clube de Pesca “Os Amigos da Alverca” realizou um concurso de Pesca, que
teve a presença, entre outros do Vereador Pires Cardoso.
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6. TAÇA EUROPA DE JÚNIORES EM PENTATLO MODERNO
O Vereador Pires Cardoso encetou contactos com a Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno,
com o objectivo de trazer até nós a Taça da Europa de Júniores que irá decorrer durante a
Expoégua.

ASSUNTOS JURÍDICOS, SEGURANÇA E PATRIMÓNIO
1.

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA GOLEGÃ
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Golegã durante este período reuniu
regularmente na modalidade de comissão restrita, bem como na modalidade de comissão
alargada.
A Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Golegã esteve presente em
diversas reuniões, promovidas pela Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação em
conjugação com a Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens, no âmbito da

problemática “Intervir para e com as Crianças”, a fim de serem encontrados os melhores
projectos de vida para as crianças e menores acompanhados na Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens da Golegã.

2.

FISCALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO

A Câmara Municipal da Golegã através deste serviço continuou a organizar e programar, a
segurança de pessoas e bens do Concelho.
Os serviços jurídicos durante este período continuaram a legalização e actualização do património
do Município.

3.

REGULAMENTOS, NORMAS E PROTOCOLOS
A Vereadora conduziu a elaboração de diversos processos referentes à regulamentação e
normalização fundamentais para o melhor desempenho interno e externo dos serviços da Câmara
Municipal.

4.

SERVIÇO JURÍDICO
Os serviços continuam a proceder ao acompanhamento dos munícipes que junto da Câmara
Municipal procuram apoio nas mais diversas áreas jurídico-administrativas.
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RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

Foram assim referidos os factos de maior relevância que tiveram lugar neste período de actividade
municipal.

Aceite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, os melhores cumprimentos.

pessoais

Paços do Concelho da Golegã, aos 19 de Fevereiro de 2009

do

Presidente da Câmara Municipal

(Dr. José Veiga Maltez)
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