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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 17 de Fevereiro a 17 de Abril de 2012

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

Paços do Concelho da Golegã, aos 17 de Abril 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. CONSELHO COORDENADOR DE AVALIAÇÃO
Realizou-se mais uma Sessão do Conselho Coordenador da Avaliação para Harmonização das
Avaliações referentes ao ano de 2011. Com o principal objectivo da validação das avaliações de
Desempenho relevante e Desempenho inadequado e ao reconhecimento de Desempenho Excelente.

2. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES
O Vice-Presidente esteve presente no acto de eleição do representante dos Municípios na Comissão
Directiva do Programa Operacional do Alentejo.

3. QREN E CONTRATUALIZAÇÃO – CANDIDATURAS
O Vice-Presidente realizou um conjunto de reuniões com os responsáveis técnicos, quer na CCDR
Alentejo, quer na Comunidade Inter-Municipal da Lezíria do Tejo, sobre as diversas candidaturas
apresentadas pelo Município, já concluídas e em execução, com o intuito de obter esclarecimentos e
informações sobre a seu encerramento financeiro, bem como sobre as suas reprogramações físicas e
temporais.

PELOURO DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO /
PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
1. CENTRO DE SAÚDE DA GOLEGÃ
Durante este período procedeu-se à assinatura do contrato de empreitada de construção do
Centro de Saúde da Golegã, que será uma realidade, a curto prazo, implementada na Eira do
Núncio, pois após negociação, já concluída, com o Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, será do Município.

2. GOLEGÃ NAS “CIDADES SAUDÁVEIS”
Na última Assembleia da Rede Portuguesa das Cidades Saudáveis, em Viana do Castelo, o Município
da Golegã foi aceite como membro. O movimento das Cidades Saudáveis da Organização Mundial de
Saúde (OMS), no início do século XXI, propôs um investimento no desenvolvimento da saúde,
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colocando a ênfase nas parcerias comunitárias, na equidade, nos condicionantes da saúde, no
desenvolvimento sustentável e na gestão democrática e participativa.

3. ENCONTRO DE AGRICULTORES 2012
O Executivo da Câmara Municipal esteve presente no Encontro de Agricultores 2012 promovido pela
Agromais Plus, onde estiveram presentes entre os mais de 150 agricultores, S. E. O Secretário de
Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Eng. Daniel Campelo e o Director Regional de
Agricultura da Lisboa e Vale do Tejo, Eng. Nuno Russo. Durante o Encontro teve lugar a cerimónia de
entrega do “Prémio Agricultor Agromais ”, que distingue o desempenho dos agricultores da região, a
qual contou com uma intervenção do Presidente da Câmara Municipal da Golegã.

4. ALUNOS DE EQUITAÇÃO DE INGLATERRA NA GOLEGÃ
À semelhança do que aconteceu em Setembro passado com o grupo de alunos de equitação da
Associação Nacional de Turismo Equestre (ANTE), agora foi a vez do Centro Hípico de Hebden Bridge,
no Yorkshire, em Inglaterra, se deslocar a Golegã para estagiar e partilhar da experiência da ANTE
como Centro Hípico, contando com o apoio da Câmara Municipal da Golegã.

5. GRUPO SUÍÇO NO SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO
Um grupo suíço de Cartigny, agricultores e produtores de leite, elegeu a Golegã para descobrir o mundo
rural português. Sediados na Quinta dos Álamos foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
pelo Executivo Municipal, entre as visitas que efectuaram ao nosso património histórico, cultural e rural.

PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO
1. CESPOGA
Durante este período o Presidente da Câmara Municipal foi juri dos trabalhos de final do curso sobre
“Organização e Gestão de Eventos Turísticos”, que teve lugar no Centro de Estudos Politécnicos da
Golegã, durante os meses de Janeiro e Fevereiro. O curso pretendeu fornecer competências nos
domínios conceptuais e na estruturação prática de produto da área da actividade turística.

2. FEIRA DO LIVRO
Realizou-se este ano a Feira do Livro, e pela primeira vez cerca ou fora dos muros do complexo da E.B.
2,3/S Mestre Martins Correia da Golegã. Este evento, por proposta dos Pelouros da Educação e da
Cultura da Câmara Municipal, teve lugar no Pavilhão Turf/CMG, ao Largo do Arneiro. O principal
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objectivo foi o de abrir e aproximar a Feira do Livro não só à comunidade escolar e educativa, mas
também ao público em geral.

3. EXPOSIÇÃO DE PINTURA “CORES DA ALMA, ESSÊNCIA DE UM POVO”
Durante este período está patente ao público, na Galeria de Arte João Pedro Veiga, ao Equuspolis, a
Exposição de Pintura de Paula Cruz “Cores da Alma, Essência de um Povo”.

4. ATELIERS DA PÁSCOA
Realizaram-se na Biblioteca Municipal os Ateliers da Páscoa, promovidos pela Divisão Municipal de
Intervenção Social, que contaram com actividades como exploração multimédia, expressão plástica,
momentos de leitura, culinária, entre outros.

5. EQUUSPOLIS - ROTEIRO | GUIA DE VISITA
À semelhança do já publicado “Casa-Estúdio Carlos Relvas – Roteiro | Guia de Visita”, surgiu durante este
período o “Equuspolis – Roteiro | Guia de Visita”, da responsabilidade e execução do Gabinete de Apoio
ao Presidente. A promoção, divulgação e descoberta do nosso património vêem-se agora reforçadas com
esta publicação.

6. OLÉ GOLEGÃ
O Olé Golegã! voltou às ruas do nosso Concelho, num testemunho evidente de que a juventude
concelhia é criativa e tem iniciativa, contando assim, com o apoio logístico da Câmara Municipal da
Golegã.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1. REUNIÃO CONSELHO GERAL
Teve lugar na Escola sede do Concelho mais uma reunião do Conselho Geral, que contou com a
presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal e da Vereadora dos Assuntos Jurídicos.

2. CARNAVAL
O “Corso Carnavalesco” do Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho, saiu à Rua
sob o tema “História de Portugal”, num cortejo que passou pelos Paços do Concelho da Golegã e onde
foram recriados e narrados factos da história do nosso País.
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PELOUROS DE OBRAS E URBANISMO
1. PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO
Concluída com sucesso a intervenção no Parque Municipal de Campismo e anexos, conforme
testemunhado pelos presentes no acto de reabertura ao público, no passado dia 17 de Março.
A construção de novas infraestruturas, assim como a dotação de novos equipamentos, além da
reabilitação das existentes promoveram uma realidade desejada pelo Executivo Municipal, a de
ter um Parque Municipal de Campismo com a classificação de três estrelas, concorrendo assim,
também, para que a Golegã se diferencie, pela positiva, na região, dada a qualidade de oferta
nesta vertente de alojamento turístico.

2. CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DA GOLEGÃ – DESPORTOS EQUESTRES
Durante este período de actividade municipal procedeu-se à assinatura do Auto de
Consignação do CAR, tendo sido logo iniciados os trabalhos de preparação do terreno para a
construção.

3. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA D. JOÃO III / RUA DO TINOCO
Encontra-se concluída a intervenção na Rua do Tinoco, entre a Rua Margarida Relvas e o Largo 5 de
Outubro. A obra da Avenida D. João III, mais morosa pelo tipo de trabalhos, conheceu momentos de
impasse, por dificuldades económico-financeiras do empreiteiro, ao qual a Câmara Municipal tem
vindo escrupulosamente a cumprir os pagamentos conforme os autos de medição. Também os
atravessamentos efectuados naquele troço, mereceram prorrogação do prazo, devido à proibição,
tardia, da Direcção de Estradas na colocação dos candeeiros de dois braços previstos no novo
separador daquela Avenida, obrigando a distribui-los nas zonas laterias da via (passeios/ ciclovias).

4. REABILITAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS
Durante este período iniciaram-se os trabalhos de reposição de bermas com tout-venant, ainda em
curso, nos Caminhos e Estradas Municipais do Campo da Golegã e da Azinhaga.

PELOURO DO AMBIENTE
1. DEMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ DA DIRECÇÃO DA RESITEJO
Demitiu-se esta Câmara Municipal da Direcção da Resitejo por proposta do seu Vice-Presidente e
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também Vice-Presidente daquele órgão social. O Executivo Municipal tomou conhecimento dos
argumentos e razões que se anexam a este Relatório (cópia de carta), deliberando favoravelmente em
relação ao abandono da Direcção daquela Associação Intermunicipal

2. AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
O Vice-Presidente, acompanhado do Chefe da Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente
(DOUA), marcou presença na reunião da Estrutura de Monitorização e Acompanhamento (EMAG), do
Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT), fórum que, entre
outros assuntos, pretendeu dar a conhecer o ponto de situação sobre os processos de revisão dos Planos
Directores Municipais (PDM). Relativamente ao nosso Concelho, o Vice-Presidente informou que se
aguarda a nomeação definitiva de todos os representantes da Comissão de Acompanhamento (CA),
considerando a implementação das novas leis orgânicas de alguns Ministérios, bem como os processos
de extinção e fusão de alguns organismos da Administração Central. Mais informou que os processos de
adjudicação de prestação de serviços sobre o acompanhamento da revisão do plano, assim como a
avaliação ambiental estratégica, se encontram em fase de análise.
O Vice-Presidente marcou ainda presença na reunião do Conselho Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL
1. REDE SOCIAL
O Plenário da Rede Social recebeu, no passado mês de Março, o Exmo. Director do Centro Distrital da
Segurança Social de Santarém, Dr. Tiago Leite, tendo sido apresentadas as linhas gerais de orientação do
respectivo Ministério, nomeadamente o Programa de Emergência Social (PES). O Dr. Tiago Leite
formulou um convite ao Conselho Local de Acção Social da Golegã (CLAS), para fazer uma apresentação
na Plataforma Supra-Concelhia da Lezíria do Tejo, sobre a distribuição alimentar no nosso Concelho, a
qual referenciou como sendo uma “boa prática”.
O Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Rui Lince Medinas, acompanhado da Técnica responsável pela Rede
Social, Dra. Fabiana Freire, esteve presente na reunião da Plataforma Supra-Concelhia da Lezíria do Tejo,
fórum onde ambos apresentaram o “case study” da Golegã, relativamente à distribuição de géneros
alimentares, exemplo evidente de um funcionamento em rede, tendo o mesmo suscitado vários elogios
por parte dos parceiros. O Vice-Presidente, evidenciou ainda a necessidade do Plano de Acção
contemplar e monitorizar a implementação do PES, na área de influência do Centro Distrital.
Durante este período o Vice-Presidente marcou também presença na reunião do Núcleo Executivo da
Rede Social, tendo sido, entre outros, abordado o impacto no Concelho de várias medidas que integram
o PES.
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Neste período, a Câmara Municipal da Golegã submeteu à apreciação do Instituto da Habitação e
Reabilitação Urbana (IHRU) os projetos de execução para reabilitação das habitações sociais da freguesia
da Golegã.

PELOURO DO DESPORTO
1. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Durante este período a Divisão Municipal de Intervenção Social realizou diversas actividades nos
complexos desportivos do Concelho, que contaram com a participação de dezenas de atletas,
destacando-se a “Semana do Pai”; “Caminhe pela sua Saúde” que se realiza no último Domingo de cada
mês, no âmbito do projecto “Mais Lezíria”, entre outras. Ainda integrado no projecto “Mais Lezíria” teve
lugar no Jardim Municipal de Rio Maior a “Aeróbica de Rua”, que se dirigiu a todas as faixas etárias tendo
participado cerca de 175 pessoas de diversos Municípios nomeadamente Coruche, Salvaterra de Magos,
Almeirim e Rio Maior, entre os quais também a Golegã.

2. PISCINAS MUNICIPAIS
No dia 18 de Fevereiro, em conjunto com Associação de Natação do Distrito de Santarém, realizou-se o
“IV Torneio Circuito de Cadetes”, que contou com a presença de 180 nadadores do Distrito.
No dia 25 de Fevereiro teve lugar o Festival de Natação, destacando-se a presença de todos os atletas da
Escola de Natação do Concelho.
No dia 10 de Março assistiu-se ao encontro “Jovem Nadador”, que contou com a participação de uma
centena de atletas dos Concelhos de Mação, Abrantes e Sardoal.

3. CAMPEONATO REGIONAL DE EQUITAÇÃO DE TRABALHO
Nos dias 31 de Março e 1 de Abril realizaram-se as primeiras provas do Campeonato Regional de
Equitação de Trabalho 2012, que contaram com apoio técnico-logístico da Câmara Municipal da Golegã,
estando sempre presente o Vereador com o Pelouro do Desporto.

4. 1º AQUATLO JOVEM DA GOLEGÃ
Teve lugar nas piscinas e nas estradas municipais da Golegã o “1º Aquatlo” Jovem, que consistiu na
combinação de duas modalidades: natação e atletismo. Os atletas apurados irão participar na final, no
dia 29 de Abril em Santarém.
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PELOURO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
1. TRIBUNAL DE CONTAS DÁ RAZÃO À CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ FACE À IGAL
No âmbito da acção de fiscalização da IGAL ao Município da Golegã foi proferida pelo Tribunal de Contas
a respectiva sentença, no que se refere ao Relatório Parcelar I, nos termos da qual foi considerado
provado que o Demandado José Tavares Veiga Silva Maltez “durante o exercício de 2008 autorizou a
celebração de catorze contratos de trabalho a termo resolutivo que constam de fls. 122 a 203 do Proc. nº
19/10 – IGAL apenso a estes autos”, que “nos referidos contratos constam, entre outras, as seguintes
indicações: identificação dos contraentes; o tipo de contrato e respectivo prazo; a actividade contratada
e a retribuição do trabalhador; local e período normal de trabalho; data e início da actividade; indicação
do processo de selecção adoptado; identificação da entidade que autorizou a contratação”. Ainda nos
factos provados é de salientar que “nos referidos contratos não consta qualquer referência justificativa
do recurso à contratação a termo resolutivo” e que “todos os contratos foram precedidos de um
procedimento concursal em que nos despachos de abertura de contratação, nas publicações das ofertas
de trabalho, nos despachos de contratação e na sua subsequente publicitação expressamente se referia
que as contratações foram feitas nos termos da alínea h) do nº1 do artº 9º da Lei 23/04, de 22 de Junho”,
e que “as contratações foram preparadas pela Divisão Municipal de Administração e Finanças, de acordo
com um processo de formalização que havia sido definido pelo director, o licenciado em Direito Pedro
Henriques. De salientar ainda que “todas as contratações terminaram nos prazos previstos, não tendo
nenhum dos contratados sido integrado no quadro de pessoal da autarquia”. Ainda entre os factos
provados “o Demandado é tido por ser uma pessoa rigorosa, exigente, preocupada em saber se as
informações e propostas dos Serviços estão de acordo com os preceitos legais e, por norma, solicita à
Vereadora Ana Caixinha, licenciada em Direito, prévia informação e consulta sobre a legalidade das
propostas que lhe são presentes” e por fim que “o Demandado autorizou as contratações de boa fé,
convicto da legalidade dos procedimentos e ciente de que as contratações se destinavam a suprir
deficiências na resposta dos Serviços em situações pontuais, tais como o apoio a uma menor, deficiente
às actividades de enriquecimento curricular e à implementação do SIADAP ”.
Assim, consequentemente, foi julgado improcedente o pedido formulado contra o Presidente da Câmara
Municipal da Golegã, tendo o mesmo sido absolvido da infracção que lhe era imputada pela IGAL.

2. 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.
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3. FISCALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO
Continuou-se o acompanhamento dos Serviços no que se refere à organização e programação de acções
com vista à segurança das pessoas e bens no Concelho. Continuou-se também a legalização e actualização
do património do Município.

4. REGULAMENTOS, NORMAS E PROTOCOLOS
A Vereadora do Assuntos Jurídicos acompanhou a elaboração de diversos processos referentes à
regulamentação e normalização fundamentais para o melhor desempenho interno e externo dos
serviços da Câmara Municipal, bem como a elaboração de diversos regulamentos, nomeadamente o
Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público do Município de Golegã; o Regulamento de
Venda Ambulante do Município de Golegã e o Regulamento de Publicidade no Município de Golegã.

5. SERVIÇO JURÍDICO
A Dra. Ana Isabel Caixinha procedeu ao acompanhamento dos munícipes que junto da Câmara Municipal
procuram apoio nas mais diversas áreas jurídico-administrativas.
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