Relatório da Atividade Municipal
20 de dezembro a 16 de fevereiro
Câmara Municipal da Golegã 2012

RELATÓRIO ATIVIDADE 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 ação da Municipalidade, salientando os atos e os factos de maior relevo, ocorridos
de 20 de dezembro de 2011 a 16 de fevereiro de 2012

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

Paços do Concelho da Golegã, aos 16 de fevereiro de 2012

d’ O Presidente da Câmara Municipal

(Dr. José Veiga Maltez)
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PELOURO

DA

ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA

E

GESTÃO

DE

RECURSOS HUMANOS

1. BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO
Com o objetivo de preparar a entrada em vigor do Licenciamento Zero, a Câmara Municipal procedeu
já à reestruturação dos respetivos Serviços da Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente, no
sentido da criação de um balcão único de atendimento aos cidadãos.

2. CONSELHO COORDENADOR DE AVALIAÇÃO
Realizou-se mais um sessão do Conselho Coordenador da Avaliação para designação de novo Secretário e
para estabelecer diretrizes para uma aplicação objetiva e harmónica do SIADAP 2 e do SIADAP 3, para o
ano de 2012, nomeadamente em matéria de fixação de objetivos, escolha de competências, indicadores
de medida e caracterização da situação de superação de objetivos e para validação das avaliações de
Desempenho Relevante e Desempenho Inadequado e ao reconhecimento de Desempenho Excelente, com
respeito pelas percentagens máximas definidas por carreira, relativamente ao desempenho do ano de
2011.

3. FORUM POLÍTICAS PÚBLICAS
O Vice-Presidente da Câmara Municipal esteve presente no Fórum que teve lugar no Grande Auditório
do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, subordinado ao tema “Diminuir o número de Concelhos e
Freguesias permite ganhar eficiência nas Políticas Locais?”, que contou com os Presidentes das Câmaras
de Lisboa e do Porto, Dr. António Costa e Dr. Rui Rio, como oradores, entre outros.

PELOURO DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO /
PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
1. VISITA DE SUA EXCELÊNCIA O SECRETÁRIO DE ESTADO DO EMPREENDEDORISMO,
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO À MENDES GONÇALVES S.A.
No âmbito do programa “Empresas à Sexta”, o Secretário de Estado do Empreendedorismo,
Competitividade e Inovação, Dr. Carlos Oliveira, visitou a empresa Mendes Gonçalves, na qual estava
presente o Executivo da Câmara Municipal da Golegã.
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2. INSTITUTO LUSO-ÁRABE PARA A COOPERAÇÃO
O Presidente do Instituto Luso-Árabe para a Cooperação, Dr. Manuel Pechirra deslocou-se à Golegã,
para tomar maior conhecimento da realidade concelhia, para a poder promover e divulgar, face ao
protocolo assinado em outubro.

3. ADMISSÃO AO LIVRO DE REPRODUTORES PSL
À semelhança de anos anteriores a Golegã foi o local escolhido pela Associação Portuguesa de Criadores
do Cavalo Puro Sangue Lusitano para a seleção de machos candidatos ao Livro de Reprodutores PSL,
2011. O Picadeiro Lusitanus foi sede e cenário da seleção pelo júri nomeado para o efeito.

PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO

1. SOCIEDADE RECREIO MUSICAL AINHAGUENSE 1º DE DEZEMBRO
Teve lugar no passado mês de dezembro, na Igreja Matriz de Azinhaga, o Concerto de Ano Novo
organizado pela Musical Azinhaguense, que contou com a presença do Vice-Presidente e do Vereador
do Pelouro.

2. 79º ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE FILARMÓNICA GOLEGANENSE 1º DE JANEIRO
A Câmara Municipal da Golegã apoiou, uma vez mais, as comemorações do aniversário da Filarmónica
Goleganense.

3. JANEIRAS
As tradicionais “Janeiras” sairam à rua, numa iniciativa, já recorrente, de alguns docentes da Escola B.
2,3/S Mestre Martins Correia. O Executivo Municipal, no Centro de Férias para Idosos, da Santa Casa da
Misericórdia da Golegã, recebeu os músicos e quem “cantou os reis”, associando-se assim, às iniciativas
das nossas gentes e respetivos costumes.

4. REUNIÃO FEIRA DO LIVRO
O Presidente da Câmara Municipal recebeu o Diretor do Agrupamento de Escolas GAP e o Presidente da
Junta de Freguesia da Golegã, com o objetivo de programar a Feira do Livro, que se realizará de 7 a 10 de
março, no Largo do Arneiro, nomeadamente no Pavilhão Turf/CMG, para que este evento transcenda as
comunidades escolar e educativa, estendendo-se à comunidade, em geral.
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PELOURO DA EDUCAÇÃO
1. AVALIAÇÃO EXTERNA NAS ESCOLAS
Durante este período de atividade municipal teve lugar, no Agrupamento de Escolas de Golegã,
Azinhaga e Pombalinho, a Avaliação Externa nas Escolas, que contou com a presença da Câmara
Municipal. Esta avaliação, da Inspeção Geral de Educação, enquadra-se no âmbito da avaliação
organizacional, assumindo-se como um contributo relevante para o desenvolvimento das escolas e
para a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos numa perspetiva reflexiva e de
aperfeiçoamento contínuo.

2. SESSÃO ESCOLAR DO PARLAMENTO DOS JOVENS
Durante o período em epígrafe teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Golegã, a Sessão
Escolar inerente à atividade do Parlamento dos Jovens, ato já ocorrido em anos anteriores. Refira-se
que se trata de uma atividade cujos objetivos são incentivar o interesse dos jovens pela participação
cívica e política; sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetam
o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do
poder político; dar a conhecer o significado do mandato parlamentar e o processo de decisão da
Assembleia da República (AR), enquanto órgão representativo de todos os cidadão portugueses e
incentivar as capacidades de argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da
tolerância e da formação da vontade da maioria.

PELOUROS DE OBRAS E URBANISMO

1. PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO
Praticamente concluída a intervenção no Parque Municipal de Campismo e anexos, prevê-se a
sua reabertura ao público na primeira quinzena do próximo mês de março.

2. REQUALIFICAÇÃO URBANA
Depois de concluído o diagnóstico, está em fase de elaboração o programa estratégico para
a ARU – Golegã Oeste, pela equipa técnica municipal composta para o efeito pelo Eng. Carlos
Godinho e pela Arq. Vânia Geraldes, atualmente integrados na Divisão Municipal de Obras,
Urbanismo e Ambiente
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3. CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DA GOLEGÃ
Durante este período o Presidente da Câmara Municipal esteve em Lisboa, no Centro de
Medicina Desportiva, com Sua Excelência o Secretário de Estado do Desporto e Juventude
para a assinatura do aditamento do protocolo do Centro de Alto Rendimento da Golegã –
Desportos Equestres. O referido aditamento teve por base a reformulação do período de vigência e
da comparticipação financeira, relativamente ao Centro de Alto Rendimento.

4. AVENIDA D. JOÃO III
Decorrem as obras de intervenção entre a Praça da Oliveira e a Praça do Cavalo, nas quais se inicia
agora a colocação do separador central e implementação da ciclovia. De referir a colocação na E.N.
243, pela Câmara Municipal, à entrada Norte da Rotunda da Oliveira, de sinalização com leds,
reafirmando e corroborando a cedência de passagem, devida a quem aborda a Golegã, reforçando
assim, as medidas de segurança rodoviária, evitando colisões que se vinham verificando naquele
local, nomeadamente com quem o acedia pelas ruas Margarida Relvas e Tinoco. Prevenção de
acidentes, à semelhança do que se efetuou na Rua José Farinha Relvas, na Rua Timor Lorosae e no
cruzamento da Rua do Campo e VCE com a Estrada Nacional 365 – Azinhaga – Golegã.

PELOURO DA SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO
1. ACESSO CONDICIONADO A ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS
No passado dia 13 de fevereiro entrou em vigor a deliberação do Executivo Municipal, de condicionar o
trânsito em determinadas Estradas e Caminhos Agrícolas Municipais, entre as 19h e as 07h, para evitar
ações de roubo e vandalismo, de que vêm sendo alvo as propriedades agrícolas.
A exceção aos acessos restringidos far-se-á através de dístico específico, destinando-se aos utilizadores
principais dos espaços cruzados pelas referidas rodovias municipais, que são, como é óbvio, quem os
usa, quem neles trabalha – os Agricultores. Além dos agricultores, quem os apoia e quem os “fornece”
(serviços, produtos, etc.). Também “institucionais”, tais como a EDP, ICNB (Reserva Natural do Paul do
Boquilobo), empresários extra ao ramo agrícola, como os responsáveis pela extração de inertes, entre
outros bem definidos, bem como caçadores e pescadores, registados pelas respetivas Associações
Concelhias, bem como Munícipes/residentes ou outros, que apresentem justificação plausível para
cruzarem aquelas vias, entre as 19h e as 07h.
À TVI o Comandante do Destacamento Territorial da GNR de Torres Novas corroborou o seu regozijo, já
manifestado em reunião, realizada na Agrotejo, por esta deliberação da Câmara Municipal, que entende
como pioneira, assim como complementar e indispensável à ação das forças de segurança que
comanda. A maioria dos cidadãos, que necessitam de cruzar aquelas vias durante o horário
condicionado, aderiu à iniciativa, deslocando-se à Agrotejo, para requisitar o dístico específico de acesso
àquelas C.M. e E.M., compreendendo a pertinência da medida.
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PELOURO DO AMBIENTE
1. RESITEJO
Tiveram lugar durante este período, nas instalações da Resitejo, diversas reuniões de Direção e também
da Assembleia Geral, nas quais esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal, na sua qualidade
de Vice-Presidente daquela Associação.

2. HORTA BIOLÓGICA
Durante este período o Presidente da Câmara Municipal esteve reunido, no Equuspolis, com os
promotores do Movimento “Hortelões da Golegã”, onde foi ponderada a criação de uma Associação de
Desenvolvimento Local, cujo projeto de criação de hortas biológico-sociais será o primeiro a ser
concretizado, consistindo na constituição de um “banco de terras” e distribuição de terrenos para cultivo
a quem estiver interessado.

PELOURO DA AÇÃO SOCIAL
1. REDE SOCIAL
O Vice-Presidente da Câmara esteve presente no Plenário da Rede Social, que teve lugar no
Equuspolis, durante este período.

PELOURO DO DESPORTO
1. APRESENTAÇÃO DA EQUIPA DE TRIATLO DO NÚCLEO SPORTINGUISTA DO CONCELHO DA GOLEGÃ
O Núcleo Sportinguista da Golegã apresentou, no Museu Rural, a sua Equipa de Triatlo para 2012,
contando com a presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal e do Vereador do Pelouro.

2. CASA DO BENFICA DA GOLEGÃ
O Executivo da Câmara Municipal esteve presente na inauguração da nova sede da Casa do Benfica da
Golegã, ato durante o qual o Presidente da Câmara Municipal foi agraciado como sócio honorário da
referida Associação. O Vice-Presidente da Câmara Municipal e o Vereador António Pires Cardoso
estiveram também presentes no jogo de futebol, de homenagem a Manuel Galrinho Bento, entre as
velhas guardas daquela Associação e o Barreirense.
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3. NÚCLEO DE PESCA DA GOLEGÃ
Durante o período em epígrafe o Presidente da Câmara Municipal e o Vereador do Pelouro estiveram
presentes na entrega de prémios, que assinalou o encerramento da época de pesca.

PELOURO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
1. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA GOLEGÃ
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Golegã durante este período reuniu regularmente na
modalidade de comissão restrita.

2. FISCALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO

A Vereadora do Pelouro continuou o acompanhamento dos Serviços no que tange à organização
e programação de ações com vista à segurança das pessoas e bens no Concelho. Continuou-se
também a legalização e atualização do património do Município.

3. REGULAMENTOS, NORMAS E PROTOCOLOS
A Dra. Ana Isabel Caixinha conduziu a elaboração de diversos processos referentes à regulamentação e
normalização fundamentais para o melhor desempenho interno e externo dos serviços da Câmara
Municipal.
Sob a coordenação da Vereadora foram elaborados os objetivos estratégicos referentes ao SIADAP 2012,
pelo que nos termos da atual legislação em vigor foi elaborado pelo Executivo o QUAR (Quadro de
Avaliação e Responsabilização) 2012 onde foi dada predominância à redução de custos, não colocando
em causa a qualidade de oferta dos serviços aos Munícipes, fator também valorizado.

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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