RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

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 a V. Exa.
sobre a acção da Municipalidade, salientando os actos e os factos de maior relevo,
ocorridos de 21 de Junho a 21 de Setembro de 2011.

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

Paços do Concelho da Golegã, aos 21 de Setembro de 2011

d’ O Presidente da Câmara Municipal

(Dr. José Veiga Maltez)
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PELOURO
RECURSOS

DA

ADMINISTRAÇÃO

HUMANOS

/

FINANCEIRA

PELOURO

DA

E

GESTÃO

DE

PROMOÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO / PELOURO DAS RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
1. ESCRITURA EM SALVATERRA DE MAGOS COM ÁGUAS DO RIBATEJO
O Presidente da Câmara conforme programado, após ter possibilitado a formação da empresa Águas
do Ribatejo, a qual a Golegã integrou pela necessidade que alguns Municípios da Lezíria e Vale do
Tejo tinham na exequibilidade daquela empresa, para poderem dotar as suas infra-estruturas e
equipamentos inerentes ou construi-los de novo, com o objectivo de oferecer qualidade de serviço
aos seus cidadãos, foi agora junto das Águas do Ribatejo, ceder a posição da Golegã, ao Município de
Torres Novas. O Município da Golegã fica agora independente, em termos de captação e distribuição
de águas, assumindo a gestão vertical do sistema de águas e saneamento, podendo praticar os seus
serviços, sem onerar os seus Munícipes, não tendo que se cingir aos preços daquela Empresa.

2. ASSEMBLEIA GERAL DA LUSITANUS S.A.
Realizou-se a Assembleia Geral da Lusitanus S.A. ao longo da qual foram apreciados e votados os
relatórios referentes ao exercício de 2010, e eleito o novo Conselho de Administração, que a Câmara
Municipal integra, representada pela Senhora Vereadora dos Assuntos Jurídicos.

3. ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SANTARÉM – COLÓNIA BALNEAR DA NAZARÉ
Teve lugar durante este período de actividade municipal mais uma Reunião da Assembleia Distrital de
Santarém, com o objectivo de deliberar sobre o presente e o futuro da Colónia Balnear da Nazaré,
equipamento indispensável, como aditamento à qualidade de vida merecida pelos nossos cidadãos.

4. INSTITUTO LUSO-ÁRABE
Após conversações entre o Presidente da Câmara e o Presidente do Instituto Luso-Árabe para a
Cooperação, pelo interesse de possível investimento dos Países Árabes, a Câmara Municipal deliberou
ter uma delegação daquele Instituto, para a qual disponibilizou uma Sala do Palácio do Pelourinho. Na
sequência deste protocolo o Presidente da Câmara esteve já com a Embaixadora de Marrocos e com
o Embaixador do Kuwait, aos quais descreveu as características e potencialidades do Concelho.

5. TERRA NOSTRA
A “Templar”, agência de viagens e organização de eventos empresariais, elegeu a Golegã para realização
de actividades de teambuilding e de estratégia, com a empresa Internacional “Grupe Bel”, que pretende
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afirmar uma marca e produto do seu negócio, no caso o queijo Terra Nostra, através da magia e da
capacidade de atracção que o Concelho da Golegã granjeou, na última década.

1. MISS & MISTER RIBATEJO
A Câmara Municipal de Almeirim escolheu a Golegã para sede e roteiro de visita turística, dos
finalistas do concurso Miss & Mister Ribatejo, que a mesma promoveu.

PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO
1. FESTA DOS TABULEIROS EM TOMAR
O Presidente da Câmara Municipal da Golegã, com o Vereador com o Pelouro das Feiras, a convite da
Comissão Executiva da Festa dos Tabuleiros, esteve presente de Carro de Cavalos, representando o
nosso Concelho, naquela secular tradição, que contou com a presença de S.E. o Primeiro-Ministro e
Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, com os quais o edil goleganense dialogou e debateu a
situação actual, nomeadamente no que respeita aos Municípios. O Presidente da Câmara Municipal
aproveitou a ocasião para convidar S.E. o Primeiro-Ministro para estar presente na próxima Feira
Nacional do Cavalo e recebê-lo de igual modo, como o fez na última edição, ainda na sua qualidade de
candidato ao Governo de Portugal.

2. FESTIVAL INTERNACIONAL DO PURO-SANGUE LUSITANO
O Presidente da Câmara a convite do Presidente da Associação Portuguesa de Criadores do PuroSangue-Lusitano e do Presidente da Sociedade Hípica Portuguesa, esteve presente no Hipódromo do
Campo Grande, por ocasião do Festival Internacional do Puro-Sangue Lusitano, que contou com a
presença de muitos nacionais e estrangeiros, quer europeus, quer americanos, tendo tido lugar de
destaque na cerimónia de entrega de prémios.

3. GOLEGÃ SEDE DE ESTUDO EUROPEU
O Presidente do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e a Investigadora e Docente do
Instituto de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina de Lisboa, Prof. Dra. Maria de Fátima Reis,
estiveram na Golegã, onde reuniram com o Presidente da Câmara Municipal já que a Golegã, pelas
suas características actuais, foi escolhida para sede do estudo europeu de Biomonitorização Humana,
cujo objectivo final é o de apoiar a política ambiental, bem como política de saúde pública através de
uma melhor comparabilidade dos dados e acessibilidade dentro e entre países e uma utilização mais
eficaz dos recursos através do desenvolvimento compartilhado de instrumentos científicos e as
estratégias adequadas. (www.eu-hbm.info)
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4. OLÉ, GOLEGÃ!
Uma iniciativa promovida por um grupo de aficionados do nosso Concelho e da Casa do Benfica da
Golegã, que contou com o apoio da Câmara Municipal da Golegã. Um evento que juntou identidade e
tradição. Com bandas filarmónicas, ranchos folclóricos, teatro, animação nocturna, desfile de
campinos, cavaleiros, carros de cavalos e bênção do gado, a animação foi constante, sobretudo nas
tradicionais esperas e largadas de toiros, foi um fim-de-semana que, uma vez mais, revelou o
interesse da juventude, e não só, numa das apostas exaltadas pelas municipalidades da última
década.

5. FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE
O Rancho Folclórico da Golegã em Agosto, com o apoio da Câmara Municipal, ao lado onze grupos
internacionais de dança tradicional, da Bélgica, Eslováquia, Espanha, Estónia, França, Indonésia, Itália,
Noruega, Rússia, Turquia e Ucrânia, promoveu e divulgou o nosso Concelho, em Angra do Heroísmo, por
ocasião da 27ª edição do Festival Internacional de Folclore.

6. ARRAIAL DE FOLCLORE
Também o habitual Arraial de Folclore promovido pelo Rancho Folclórico da Golegã, teve lugar no Museu
Rural, com apoio da Câmara Municipal da Golegã, contando com a presença do Rancho Folclórico da Casa
do Povo de Tábua, do Grupo Folclórico de Cidacos, Oliveira de Azeméis, do Rancho Folclórico da Casa do
Povo de Glória do Ribatejo.

7. FESTAS DE SÃO PEDRO
Na Golegã, como vem sendo tradicional tiveram lugar as Festas de S. Pedro, as quais a Câmara Municipal
vem dando o apoio técnico e logístico, desde a primeira edição, após a colocação do Santo, em Marvila.
Este ano, foi padrinho das marcha o Vice-Presidente da Câmara com a madrinha, D. Conceição Brogueira,
à semelhança das edições anteriores.

8. FESTAS DE NOSSA SENHORA DA GUIA
Os Bombeiros Voluntários da Golegã tiveram a implicação da Câmara Municipal e da comunidade em
geral, na repetição das Festas de Nossa Senhora da Guia, as quais tiveram uma forte adesão.
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PELOURO DA EDUCAÇÃO
1. CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Teve lugar durante este período mais uma reunião do Conselho Municipal de Educação com vista à
preparação no ano lectivo 2011/2012.

2. QUARTA TURMA NA E.B. 1 DE AZINHAGA
O Presidente da Câmara Municipal, conseguiu uma vez mais, junto do Ministério da Educação,
mostrar a pertinência de uma quarta turma na E.B. 1 de Azinhaga, já realidade, contrariando assim, a
proposta e indicação de apenas três turmas.

3. REUNIÃO CONSELHO GERAL
Realizou-se neste período mais um Conselho Geral da E.B. 2,3/S Mestre Martins Correia que contou com
os representantes do Município.

4. COLÓNIA DE FÉRIAS DE VERÃO
Decorreu com sucesso a Colónia de Férias de Verão promovida pela Divisão de Intervenção Social.
Também o OTL da Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga contou com o apoio da Câmara Municipal da
Golegã, para a cedência de infra-estruturas Municipais, transportes e de entradas gratuitas nos
equipamentos e estruturas municipais.

PELOUROS DE OBRAS E URBANISMO
1. SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESPORTO E DA JUVENTUDE NA GOLEGÃ
O recentemente empossado Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, Dr. Alexandre Mestre,
fez questão de se deslocar à Golegã, para abordar com o Presidente da Câmara Municipal, o ponto da
situação em relação ao Centro de alto Rendimento para Desportos Equestres da Golegã, cuja
adjudicação da concepção e construção está prevista para inicio de Outubro.

2. NOVO CENTRO DE SAÚDE DA GOLEGÃ
No final deste período a Câmara Municipal procedeu à abertura do concurso para a construção do
Centro de Saúde da Golegã.
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3. PARQUE DE CAMPISMO
Evolui a bom ritmo a construção dos balneários e lavandaria, assim como, a reabilitação das restantes
zonas edificadas.

4. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA D. JOÃO III E INICIO DA E.N. 243
Tiveram início as obras de requalificação na Av. D. João III que incluem a construção de separador
central entre a Rotunda da Oliveira e a Rotunda do Cavalo, criação de ciclovia do Intermarché até à
Rua Manuel Barreto, remodelação da electrificação e colocação de condutas de saneamento básico
da Praça do Cavalo ao primeiro km da E.N. 243.

5. REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO TINOCO
Entrou na fase final a requalificação (construção de passeios) e colocação de condutas de saneamento
básico.

6. REABILITAÇÃO – HABITAÇÃO SOCIAL
Neste período concluiu-se a reabilitação de casas de habitação social, na Golegã, promovida pela
Câmara Municipal.

PELOURO DA PROTECÇÃO CIVIL
1. LIMPEZA DE TERRENOS
Relativamente ao levantamento efectuado pelos Serviços de Protecção Civil e de Fiscalização, bem como
as informações provenientes de munícipes, foram efectuadas todas as notificações aos proprietários de
terrenos, nas Freguesias de Golegã e Azinhaga, cujos mesmos apresentavam uma elevada carga
combustível, potenciando assim um risco de incêndio. Devido às temperaturas elevadas e pelo perigo
acrescentado, devido à afluência de pessoas à Festa do Bodo, a Câmara Municipal havia já
providenciado, nas zonas de realização do evento, dentro da urbe, essa limpeza.

2. TEMPERATURAS ELEVADAS – PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL
O Serviço Municipal de Protecção Civil, na sequência da reunião preparatória entretanto realizada,
subordinada à elaboração de um Plano Municipal de Contingência para fazer face ao aumento previsto
de temperatura para os meses de Verão, reuniu uma vez mais, definindo e elaborando o respectivo
plano, que mereceu a concordância de todos.

3. ESTRADAS DE PORTUGAL – EN 365 (TROÇO ENTRE GOLEGÃ E AZINHAGA)
O Vice-Presidente da Câmara reuniu com o responsável pelas Estradas de Portugal em Santarém, Eng.º
Alcindo Cordeiro, sensibilizando-o para a necessidade de uma intervenção de reabilitação do piso em
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algumas zonas do troço que liga a Vila da Golegã à Aldeia da Azinhaga, bem como ao corte de vegetação
nas bermas e valetas do mesmo troço.

4. CEIFA NA E.N. 365
A finalizar este período, após solicitação do Presidente da Câmara Municipal à Direcção de Estradas
de Santarém, iniciaram-se os trabalhos de ceifa das bermas e camalhões do troço Golegã-Brôa, só
previstas para finais de Outubro, pelo perigo que representavam, nomeadamente no dique da Brôa.

PELOURO DO AMBIENTE
1. ARH DO TEJO
Com o propósito de fazer um ponto de situação sobre a conclusão dos trabalhos de limpeza e
reabilitação da Vala das Braquenizes, obra numa parceria entre a Câmara Municipal da Golegã e a
Administração da Região Hidrográfica do Tejo, e que, no momento da sua conclusão já mereceu os mais
rasgados elogios, pois há muito que urgia a sua intervenção e reabilitação, o Vice-Presidente da Câmara,
Eng.º Rui Medinas, aproveitou a deslocação à sede da ARH Tejo, para interceder junto do Eng.º Manuel
Lacerda, sobre a emissão de Parecer Favorável sobre a alteração ao Plano Director Municipal da Golegã,
relativo ao Centro de Alto Rendimento, processo há época ainda pendente, mas actualmente decido e de
acordo com as pretensões da autarquia.

2. REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL
A Câmara Municipal iniciou formalmente o processo conducente à Revisão do Plano Director Municipal,
em reunião preparatória com o técnico da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), que acompanhará a revisão do plano, Eng.º Rui Sousa e Silva,
constituindo a composição da Comissão de Acompanhamento (CA), aprovada posteriormente em
reunião de Órgão Executivo e enviada para a CCDR-LVT para verificação e posterior publicação em Diário
da Republica. Prevê-se assim, que a primeira reunião daquele órgão decorra na 1ª quinzena de
Dezembro. Os cadernos de encargos relativos à adjudicação de serviços na área da Avaliação Ambiental
Estratégica mereceram também a análise por parte dos técnicos da área jurídica daquela Comissão.

3. MAPA DE RUÍDO
Os responsáveis da empresa DB-Lab deslocaram-se à Golegã para reunir com o Vice-Presidente da
Câmara, que, acompanhado pela Eng.ª Cidália Pereirinha e pelo Eng.º Acácio Nunes, no intuito de
apresentarem a versão final do mapa de ruído do Concelho, que mereceu, aliás, concordância por parte
dos responsáveis da autarquia, uma vez que reflecte as opções estratégicas futuras a integrar em sede de
revisão do Plano Director Municipal. Foram ainda dadas orientações à empresa para apresentar uma
proposta de prestação de serviços conducente à elaboração do Plano Municipal de redução de ruído.
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PELOURO

DOS

ASSUNTOS

DE

FREGUESIA

E

ASSEMBLEIA

MUNICIPAL
1. GRELHAS DE PROTECÇÃO DAS CALDEIRAS DAS ÁRVORES
Durante este período, foram colocadas, pelos funcionários da Câmara Municipal, as grelhas de
protecção e embelezamento nas caldeiras de árvores no Largo da Imaculada Conceição e no Largo 25
de Abril, tendo-se também já iniciado a colocação de dispensadores de sacos para dejectos caninos,
investimento suportado na íntegra pela Junta de Freguesia. Assim, as preocupações ambientais e a
segurança, continuam a merecer a implicação dos responsáveis de ambas as Autarquias

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL
1. IRHU – ACORDO DE COLABORAÇÃO
O Vice-Presidente da Câmara, acompanhado do Chefe de Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, Eng.º
Acácio Nunes, deslocou-se à sede daquele Instituto e reuniu com o Eng.º Paulo Reis e com a Dra. Wilma
Santiago, apresentando-lhes o dossier relativo ao levantamento sobre o estado de conservação das
habitações sociais da autarquia elaborado pelos serviços da DOUA no intuito do mesmo vir a constituir-se
como base de trabalho às negociações com aquele instituto no âmbito do acordo existente, tendo
merecido o melhor acolhimento por parte daqueles responsáveis.

2. INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SANTARÉM
Na sequência da reorganização efectuada a nível central por aquele organismo, no que diz respeito aos
concelhos que integram os respectivos serviços regionais, a Golegã passou a estar abrangida pelo IEFP de
Santarém, razão pela qual o Vice-Presidente da Câmara, acompanhado pelo técnico do Gabinete de
Inserção Profissional (GIP), Dr. José Carlos Duque, solicitou uma reunião ao Dr. Mário Rui Lobo, director
daquele Instituto. Foram abordados vários assuntos respeitantes ao relacionamento institucional entre a
Câmara e o Instituto, nomeadamente, os Programas Ocupacionais, Empresas de Inserção, bem como o
novo serviço assegurado pelo GIP (a funcionar actualmente no edifício dos Paços do Concelho) – As
Apresentações Quinzenais, que consistem no atendimento periódico aos beneficiários da prestação de
subsídio de desemprego.
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3. REDE SOCIAL
Neste período decorreu uma vez mais a reunião do Núcleo Executivo da Rede Social, tendo sido pedido a
todos os parceiros que dessem o seu contributo para uma proposta de reformulação dos critérios de
atribuição aos diversos apoios prestados no Concelho, nomeadamente no que concerne aos apoios
alimentares.

4. PASTORAL SOCIAL DA GOLEGÃ
Por solicitação do Eng.º Rui Medinas, Presidente do Conselho Local de Acção Social, teve lugar uma
reunião com aquela organização da Igreja, que também integra a Rede Social, no intuito de promover
uma maior proximidade da mesma aos procedimentos adoptados pelos parceiros, promovendo assim,
uma abordagem mais eficiente e eficaz dos apoios prestados.

PELOURO DO DESPORTO
1. TORNEIO PEDRO COSTA
Decorreu no Pavilhão Municipal da Golegã a VII Edição do Torneio Pedro Costa em FutSal, entre os dias
02 de Junho e 03 de Julho. Ao longo de quase cinco semanas de competição desfilaram pelo pavilhão
alguns dos melhores jogadores dos distritos de Santarém e Leiria, num total de cerca de meio milhar de
atletas, entre jogos de exibição de escolinhas, femininos e torneios de seniores, veteranos e sub-16,
num total de trinta equipas. Pedro Costa esteve presente e deu ainda mais brilho e relevo ao evento,
destacando a sua importância para a divulgação e desenvolvimento do FutSal distrital.
Este torneio, que actualmente é uma das maiores manifestações desportivas do Concelho da Golegã e
uma das melhores provas do género disputadas na região, é uma organização conjunta do Futebol Clube
Goleganense e da Casa do Benfica da Golegã com o apoio da Câmara Municipal.

2. XVI FESTA DO TÉNIS
O Clube de Ténis da Golegã realizou mais um torneio de ténis de nível C, grupo juvenil, nos escalões de
Sub-14 e Sub-18, integrado no calendário de provas da Federação Portuguesa de Ténis. O torneio
decorreu de 15 de Julho a 17 de Julho de 2010, contando com o apoio da Câmara Municipal da Golegã.

10/12

RELATÓRIO ACTIVIDADE MUNICIPAL

PELOURO DA JUVENTUDE
1. REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
O Vereador com o Pelouro da Juventude presidiu, em substituição do Presidente da Câmara, às reuniões
do Conselho Municipal de Juventude realizadas a 1 e 15 de Julho, tendo estas como objectivo a eleição
dos secretários da Mesa do Plenário, a elaboração e aprovação do regimento do C.M.J.G., a eleição do
representante do município no Conselho Regional de Juventude, a eleição de um representante no
Conselho Local de Educação e o Dia Internacional da Juventude.

2. DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE
Pelo segundo ano consecutivo, o Vereador com o Pelouro da Juventude organizou e participou na
celebração do Dia Internacional da Juventude, comemorado a 12 de Agosto. Do programa para assinalar
o dia, constavam actividades e entradas gratuitas nas piscinas municipais da Azinhaga e da Golegã,
entradas gratuitas no Museu Municipal Martins Correia, entradas gratuitas na Casa-Estúdio Carlos
Relvas, utilizações gratuitas dos campos de ténis, provas de natação e oferta de t-shirts alusivas ao Dia
Internacional da Juventude, tudo para jovens até aos 30 anos.

3. FESTA DA JUVENTUDE
O Vereador da Juventude organizou e participou na Festa da Juventude que se realizou a 19 e a 20 de
Agosto, actividade que consistiu na actuação de bandas e dj´s. A Festa da Juventude contou ainda com
uma tertúlia de juventude onde estiveram presente o Vereador.

4. SUMMER´S GAMES
De 19 de Agosto a 4 de Setembro realizaram os primeiros Summer´s Games, evento organizado pela
Câmara Municipal, através do Vereador da Juventude e pelos Técnicos de Desporto do Município. O
Summer´s Games consistiu na prática de um conjunto de jogos ao ar livre, a saber, futebol de praia,
ténis, natação, atletismo, estafeta em corrida a ligar a Azinhaga á Golegã, voleibol de praia e jogos
aquáticos. Para esta actividade foram convidadas todas as colectividades do Concelho. Participaram oito
equipas, Azinhaga Atlético Clube, Câmara Municipal da Golegã, Casa do Benfica em Golegã, Clube de
Ténis da Golegã, Futebol Clube Goleganense, Grupo Ribatejano Amigos da Cevada, Rancho Campinos da
Azinhaga e Rancho Folclórico da Golegã. Este evento que se realizou nas duas Freguesias do Concelho,
teve o mérito de pôr a interagir várias associações concelhias, várias gerações e teve o mérito de obrigar
a participação em simultâneo de ambos os géneros, tendo sempre subjacente a prática do Desporto.
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PELOURO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
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.

2. FISCALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO
O Serviço de Fiscalização continuou a organizar e programar a segurança de pessoas e bens do Concelho.
O Serviço de Património continuou a proceder à legalização e actualização do património do Município.
No âmbito da Sociedade de Reabilitação Urbana Lezíria do Tejo, terminou-se o trabalho de campo, na
Freguesia da Golegã, encontrando-se a decorrer o mesmo na Freguesia da Azinhaga até finais de
Outubro.

3. REGULAMENTOS, NORMAS E PROTOCOLOS
A Vereadora acompanhou a elaboração de diversos concursos públicos, bem como de diversos
protocolos e normas necessárias ao bom funcionamento dos serviços.

4. SERVIÇO JURÍDICO
O serviço jurídico continuou a proceder ao acompanhamento dos munícipes que junto da Câmara
Municipal procuram apoio nas mais diversas áreas jurídico-administrativas.
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