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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
relevância, ocorridos de 20 de Setembro a 18 de Dezembro de 2012

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

pessoais

Paços do Concelho da Golegã, aos 18 de Dezembro de 2012

d’ O Presidente da Câmara Municipal

(Dr. José Veiga Maltez)
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PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
1. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA ABERTOS NO PERÍODO DO ALMOÇO
A Câmara Municipal, através da Divisão de Administração e Finanças, deliberou instituir o horário
durante o período de almoço dos seus Serviços Administrativos, com o objectivo de ir ao encontro
da vontade dos seus cidadãos.
2. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES
O Vice-Presidente da Câmara Municipal esteve presente em Alcochete numa reunião subordinada ao
tema da Reorganização Administrativa, nomeadamente no que diz respeito à proposta das novas
atribuições e competências para os Municípios e para as Comunidades Intermunicipais.
3. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO (CIMLT)
Ainda durante este período o Vice-Presidente da Câmara Municipal esteve também presente na reunião
realizada na sede da CIMLT, sobre o Plano Nacional de Modernização Administrativa, que contou com a
presença de S. E. o Secretário de Estado Adjunto do Ministro-Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Dr.
Feliciano Barreiras Duarte.
Esteve também presente nas diversas reuniões do Conselho Executivo da CIMLT.

PELOURO DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO / PELOURO
DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
1. CONCURSO INTERNACIONAL DE ATRELAGEM DE TRADIÇÃO (CIAT) E TRADIÇÃO AUTOMÓVEL
O Concurso Internacional de Atrelagem de Tradição de Outono 2012, cuja Presidente da Comissão de
Honra foi S.E. a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, decorreu
entre a Golegã e a Quinta da Brôa, excedendo as expectativas, quer pelo sucesso, quer pelo nível
demonstrado pelos concorrentes nacionais e estrangeiros. Esta prova que já se tornou num clássico da
Atrelagem de Tradição a nível europeu reuniu 19 concorrentes portugueses e espanhóis, associada aos
automóveis antigos que apresentaram 15 clássicos e foram apreciados ao longo do dia pelo numeroso
público. A final do Troféu Ibérico foi disputada em simultâneo.
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2. HOMENAGEM AO DR. HELDER RAMOS
O Homem e o Médico foi justamente homenageado, no Museu Rural, pelo seu perfil e percurso em prol
da comunidade do Concelho da Golegã, contando com o apoio logístico da Câmara Municipal da Golegã.
4. A CAPITAL DO CAVALO EM BAIÃO
Durante este período o Presidente da Câmara Municipal da Golegã foi convidado pelo seu homólogo de
Baião a apresentar uma comunicação / debate subordinada ao tema “Turismo Equestre”, integrada nas
Jornadas de Reflexão sobre “Turismo & Desenvolvimento: Perspectivas Futuras”, a qual provocou na
assistência uma curiosidade generalizada para a descoberta da nossa realidade turístico-cultural.
5. A GOLEGÃ NO CENTRO DE INVESTIGAÇÃO PROF. VERÍSSIMO SERRÃO
O Presidente da Câmara Municipal da Golegã foi o convidado da 4ª Assembleia de Investigadores do
Centro de Investigação Prof. Veríssimo Serrão, na Casa do Brasil, em Santarém, onde proferiu a
conferência “O Cavalo Lusitano e a Golegã, Capital do Cavalo”.
6. DA VINCI GINÁSIOS DE EDUCAÇÃO
A Câmara Municipal da Golegã, em protocolo celebrado com a Da Vinci Ginásios da Educação – Unidade
da Golegã, deliberou ceder uma parte do piso inferior do Palácio do Pelourinho para instalação do
centro de “explicações” e complemento da formação pessoal e académica das crianças jovens, elevando
assim o nível de serviços prestados na vertente concelhia da educação.
7. FNC 2012
A XXXVII Feira Nacional do Cavalo, XIV Feira Internacional do Cavalo Lusitano e Feira de São Martinho
2012 ficaram marcadas, uma vez mais, por excederem as expectativas, nomeadamente pela conturbada
situação sócio-económica do País. Um ponto alto para a Vila da Golegã, que concorre para a oxigenação
do seu tecido empresarial e comercial e para o seu mediatismo, hoje incontornável, atestado pela
presença das principais cadeias televisivas e uma atenção permanente por parte dos media.
A organização registou a inscrição de 1523 cavalos, a que se somam os equinos que foram a concurso, e
185 charretes, totalizando cerca de 1800 animais, números ligeiramente superiores a 2011. O sucesso
do evento deve-se, além de todos aqueles que nele participam e se implicam, inegavelmente a uma
estratégia e programação precisas e detalhadas da Câmara Municipal e da Feira Nacional do Cavalo.
8. FUNDAÇÃO ALTER REAL
No decorrer deste período de actividade municipal o Presidente da Câmara esteve presente nas diversas
reuniões propostas por S.E. a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
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Território onde tem sido abordado e discutido o futuro da Fundação Alter Real (FAR), sobre o qual a
intervenção do edil da Golegã tem sido pragmática no sentido do Estado Português não perder a tutela
sobre um património que é multisecular.

PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO
1. APRESENTAÇÃO DO LIVRO “PATRIMÓNIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO”
Durante este período foi lançado o livro em epígrafe, da responsabilidade do Gabinete de Apoio ao
Presidente, que tem o objectivo de enumerar, catalogar e divulgar o nosso património histórico
edificado, esvanecendo-se assim uma lacuna da nossa vertente turístico-cultural.
2. NOVEMBRO PALCO DE DIVERSIDADE CULTURAL
A Feira Nacional do Cavalo, através do Pelouro da Cultura e do Turismo da Câmara Municipal da Golegã,
tem conseguido congregar, em torno do Cavalo, uma oferta diversificada de eventos culturais e
científicos apelativos, que vêm atraindo um vasto público, destacando-se as apresentações dos livros “O
Cavalo como Meio Terapêutico”, de Luís Francisco dos Santos e José Manuel Correia; o “Sétimo
Sentido”, de Alda Cravo Saúde; “Lusitano”, de Beatrice Bulteau, em consonância com a exposição de
pintura com o mesmo nome e “Soberano Lusitano”, de Rui Esteves da Costa”. Também de referir o
fórum da Associação de Médicos Veterinários de Equinos, “Identificação, Transporte e o REAP em
Equinos” e ainda a exposição de fotografia de Rita Fernandes, Luísa Lima e Alia Anor, “Equus Lusitanus”.
3. “BEM-VINDO À FEIRA”
Durante da Feira de São Martinho foi inaugurado o grupo escultórico “Bem-Vindo à Feira”, da autoria do
escultor Rui Fernandes. Sentado no banco, para a posteridade, um goleganense, envergando o traje
português de equitação, dá as boas-vindas aos milhares de pessoas que visitam a Golegã em Novembro,
durante a sua Feira, a qual se realiza desde 1571 e tem sido um dos pilares do desenvolvimento do
nosso Concelho, conhecida e reconhecida a nível nacional e internacional.
4. ULTRA-ROTA DOS TEMPLÁRIOS
A Golegã foi o local escolhido pelo CLAC para iniciar o percurso de 45 km, integrado num evento que se
pretende que seja a festa dos caminheiros a nível nacional, terminando também nesta Vila.
O grupo de caminhantes foi recebido no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Golegã, onde puderam
compartilhar um pouco da sua experiência, antes de iniciarem o seu périplo.
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5. “FEMINILIDADES”
Durante este período ficou patente ao público, na Galeria de Arte João Pedro Veiga, ao Equuspolis, a
exposição de escultura de Ricardo Tomás e pintura de Sílvia Marieta.
6. “GOLEGÃ TERRA RURAL”
“Golegã Terra Rural” foi o título da exposição de fotografia que esteve patente ao público, na Galeria de
Arte João Pedro Veiga, ao Equuspolis.
Os trabalhos apresentados foram a sumula do I e II Roteiros Fotográficos, promovidos pela Academia
Senior da Santa Casa da Misericórdia da Golegã, em 2011 e 2012, nos quais participaram diversas
universidades seniores de todo o País.
7. ARTE DA GOLEGÃ NO CENTRO CULTURAL DA NAZARÉ
O Edifício da antiga Lota, o Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, Eng. Jorge Barroso, e o Director
do Centro Cultural receberam os artistas goleganenses e todos que com eles fizeram questão de estar
presentes na Exposição de Escultura, de Pintura e de Fotografia, de Rui Fernandes e de Tereza Trancas,
intitulada “Dois Olhares e uma Vertente”. O Presidente da Câmara Municipal da Golegã e o Vereador
António Pires Cardoso associaram-se ao acontecimento, estando presentes na inauguração.
8. ANIVERSÁRIO DA MUSICAL AZINHAGUENSE 1º DE DEZEMBRO
A Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro completou mais um aniversário, com um Encontro de Bandas,
o qual contou com o apoio da Câmara Municipal da Golegã e a presença de membros do seu Executivo.
9. CONCERTO À PADROEIRA
Teve lugar na Matriz quinhentista o tradicional “Concerto à Padroeira”, promovido pelo Cantar Nosso,
com o habitual apoio da Câmara Municipal.

PELOURO DOS ASSUNTOS DE FREGUESIA E ASSEMBLEIA
1. REUNIÃO COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
O Presidente da Câmara Municipal de Santarém veio à Golegã para dialogar sobre a reorganização das
freguesias, nomeadamente a vinda da Freguesia do Pombalinho para o Concelho da Golegã.
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PELOURO DA EDUCAÇÃO
1. PRENDAS DE NATAL NAS ESCOLAS
Porque a crianças são inocentes face à conjuntura difícil que o País atravessa, a Câmara Municipal da
Golegã deliberou prosseguir com a tradicional distribuição de prendas pelos alunos do Concelho, para
que o sentido e o espírito do Natal não se esvaneçam pela crise sócio-económica.
2. REUNIÃO CONSELHO GERAL
Realizaram-se neste período diversas reuniões do Conselho Geral da E.B. 2,3/S Mestre Martins Correia,
que contou com os representantes do Município, das quais saíram os novos eleitos para a Direcção do
Agrupamento GAP.
3. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO GAP
O Presidente da Direcção da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento Vertical
de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho (APEE GAP) reuniu com o Presidente da Câmara Municipal
e responsável pelo Pelouro da Educação, para apresentação da APEE GAP e das actividades que

esta pretende levar a efeito, bem como promover uma primeira abordagem sobre a questão
complexa - dada a situação vivida pelo País e pelas famílias - que é a Educação e a Gestão
Escolar no nosso Concelho.

PELOUROS DE OBRAS E URBANISMO
1. REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA
A intersecção das Ruas José Relvas e Agostinho Macedo com o Largo Imaculada Conceição foi
requalificada. Elevação da passadeira de peões, ampliação de passeio e reorganização do parqueamento
automóvel, foram algumas das intervenções que já se revelam de sucesso.
2. MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO
Estão a ser alvo de reabilitação e conservação todos os candeeiros/lanternas, pilaretes e vedações das
esplanadas da zona histórica da Golegã.

8/14

RELATÓRIO ATIVIDADE MUNICIPAL

3. CENTRO DE SAÚDE DA GOLEGÃ
Entrou na fase final o edifício desejado por todos os goleganenses, o seu Centro de Saúde, o qual se
prevê inaugurar no incício do ano 2013.
4. CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DA GOLEGÃ
Desenvolve-se também a bom ritmo a construção do Centro de Alto Rendimento da Golegã –
Desportos Equestres, cujas pistas foram já utilizadas durante a Feira Nacional do Cavalo, o que
permitiu promover e divulgar aquela nova unidade aos nacionais e estrangeiros que nos
visitaram, de muitos dos quais a municipalidade foi felicitada pela obra em curso.
5. ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA
O Vice-Presidente da Câmara Municipal recebeu os técnicos da Domus Reabita, que apresentaram as
propostas preliminares dos Programas Estratégicos sobre as Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) no
Concelho. O edil marcou ainda presença nas reuniões do Conselho de Administração e da Assembleia
Geral da Sociedade de Reabilitação Urbana da Lezíria do Tejo (SRU).

PELOURO DO AMBIENTE
1. PROT – OVT E PLANO DIRECTOR MUNICIPAL (PDM)
O Vice-Presidente marcou presença em mais uma 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. Relativamente ao nosso Concelho, o edil
informou que se realizou já, no passado mês de Setembro, a primeira reunião da Comissão de
Acompanhamento (CA). Informou ainda que os processos de adjudicação de prestação de serviços sobre
o acompanhamento da revisão do PDM se encontram em fase de audiência prévia e que o processo
relativo à Avaliação Ambiental Estratégica, se encontra em fase de apreciação de propostas.
2. AZINHAGA – “ALVERCAS”
Os Serviços de Higiene e Limpeza da Câmara Municipal da Golegã procederam, uma vez mais, à remoção
e limpeza de aproximadamente 60 t de resíduos diversos, ilegal e indevidamente largados em toda a
extensão das Lagoas. Esta seria uma deposição totalmente dispensável para todos os resíduos
removidos uma vez que, a Câmara Municipal, através do seu Número Verde, disponibiliza a sua remoção
ao domicílio e de forma totalmente gratuita.
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3. QREN E CONTRATUALIZAÇÃO - CANDIDATURAS
Convicta da importância estratégica da candidatura associada à reabilitação do espaço envolvente ao
Rio Almonda, sobretudo por estar em zona inserida na Área de Reabilitação Urbana da Freguesia da
Azinhaga, a Câmara Municipal, submeteu uma vez mais esta candidatura ao INALENTEJO, na sequência
dos novos avisos de abertura entretanto publicados.
4. REUNIÃO DO CONSELHO CINEGÉTICO
O Presidente da Câmara Municipal presidiu à reunião do Conselho Cinegético Municipal, que decorreu
durante este período de actividade municipal.
5. EXPOSIÇÃO “SIM É NO AMARELO”
O Município da Golegã aderiu à campanha de sensibilização ambiental “Sim, é no Amarelo”, tendo
estado patente ao público na Biblioteca Municipal a exposição “ A Reciclagem das Embalagens da Tetra
Pak”, bem como uma exposição de fotografia alusiva à separação selectiva multimaterial cedida pela
Sociedade Ponto Verde. Tratou-se de uma campanha de sensibilização ambiental da Tetra Pak, em
parceria com a Resitejo – Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo, cujo objectivo foi
o de informar e alertar os consumidores para a colocação das embalagens de cartão para alimentos no
ecoponto amarelo, incentivar a separação selectiva e esclarecer os visitantes quanto à reciclabilidade
das embalagens de cartão para alimentos líquidos, demonstrando de forma interativa como se processa
a reciclagem das embalagens.

PELOURO DA PROTECÇÃO CIVIL
1. REMOÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESMATAÇÃO E LIMPEZA NA ANTIGA FÁBRICA DA SIC
Após a tomada de conhecimento da situação, que poderia ter efeitos ambientais nocivos, foi
solucionado o problema do derrame de nafta nas antigas instalações da fábrica de transformação de
tomate Sociedade Industrial de Concentrados (SIC), sedeada na Azinhaga, que passou pela limpeza da
bacia de retenção dos tanques de fuel, limpeza do derrame de fuel no edifício e na área de pavimento
adjacente à caldeira, remoção e limpeza de tanque diário de alimentação de fuel à caldeira, limpeza de
tanques de gasóleo do posto de abastecimento, acondicionamento, remoção, recolha e tratamento de
resíduos resultantes das actividades anteriores.
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2. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA GOLEGÃ
O Vice-Presidente da Câmara Municipal recebeu uma vez mais o Presidente da Direcção da Associação
Humanitária dos Bombeiros da Golegã, com o objectivo de fazer um ponto da situação actual desta
Associação, que continua a atravessar um momento de grande dificuldade económico-financeira, que
pode comprometer os seus objectivos.

PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL
1. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ)
O Vice-Presidente da Câmara, tomou posse como Presidente da CPCJ no passado dia 17 de Outubro em
eleição realizada entre os membros da Comissão Alargada.
Desde então, a Comissão vem reunindo quinzenalmente na modalidade restrita, estando prevista até ao
final do ano uma reunião na modalidade alargada, para aprovação do Plano de Atividades para o ano
2013.
2. REDE SOCIAL
A Rede Social da Golegã fez-se representar no “Fórum Solidário – Encontro de Gerações” que se realizou
nos dias 25,26 e 27 de Outubro, através do Coro da Santa Casa da Misericórdia da Golegã e do Centro
Social e Paroquial da Golegã, na sua qualidade de entidades parceiras, e ainda pelo Rancho Folclórico da
Golegã e pela Casa da Comédia da Azinhaga, enquanto associações convidadas. Este foi seguramente
mais um momento de afirmação plena da Rede Social do nosso Concelho, sinal evidente da relevância
que os mesmos assumem naquele Fórum Social.
Na sua condição de Presidente do Conselho Local de Acção Social, o Vice-Presidente da Câmara, marcou
presença em todas as reuniões da Plataforma Supra-Concelhia da Lezíria do Tejo que se realizaram
neste período.
Durante este período realizaram-se ainda as reuniões ordinárias do Núcleo Executivo bem como a
reunião do Plenário do Conselho Local de Acção Social, que uma vez mais contou com a presença do
Director do Centro Distrital da Segurança Social de Santarém, Dr. Tiago Leite, momentos em que se
iniciaram os trabalhos conducentes à aprovação das normas orientadoras do funcionamento das
Cantinas Sociais e da Teleassistência Domiciliária.
3. TELEASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA
Prevê-se que, a partir de Fevereiro de 2013, este novo Serviço de Apoio Domiciliário prestado pela
Câmara Municipal da Golegã entre em funcionamento, propiciando ainda mais conforto e segurança a
um vasto conjunto de Munícipes que vivem numa situação de isolamento e/ou que padeçam de outro
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tipo de dependências que condicionem a sua autonomia plena mas que, reúnam condições para fazer o
seu dia-a-dia nas suas residências.
Assim, para o efeito, foram já realizadas diversas abordagens a empresas que disponibilizam estes
serviços, sendo que, numa fase preliminar, e sob parecer dos Serviços de Acção Social da Autarquia, a
empresa Helphone poderá vir a constituir-se como parceira da Câmara Municipal para assegurar este
serviço.
4. PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (PIEF)
Acompanhado pela Técnica Superior da Divisão Municipal de Intervenção Social, Dra. Sandra Leonardo,
o Presidente da CPCJ, recebeu e reuniu com a responsável pelo Concelho da Golegã, Dra. Rita Chambel,
com o intuito de se inteirar sobre os jovens do Concelho que frequentam actualmente este programa,
bem como da possibilidade de equacionar novas frequências que se considerem pertinentes.
5. VENDA DE NATAL – HOTEL LUSITANO
Durante este período de actividade municipal o Presidente da Câmara Municipal esteve presente no
Hotel Lusitano onde abriu a tradicional Venda de Natal, que reverteu a favor de famílias carenciadas da
Golegã.

PELOURO DO DESPORTO
1. PROVA DE BTT

Integrada no Projecto Mais Lezíria teve lugar, na Golegã, a prova de BTT, contemplando duas
vertentes, Passeio e Prova.
2. XV OPEN GOLEGÃ FNC
Realizou-se mais uma edição do Open da Golegã / Feira Nacional do Cavalo, um torneio de ténis já
indissociável da Feira de S. Martinho.
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PELOURO DA JUVENTUDE
1. MAIS FORMAÇÃO NO CONCELHO DA GOLEGÃ
Durante os meses de Outubro e Novembro, o Vereador com o Pelouro da Juventude reuniu com o
Presidente e com uma delegação da ACIS Associação Empresarial de Torres Novas, Entroncamento,
Alcanena e Golegã, com o intuito de promover no nosso Concelho acções de formação profissional. Este
desiderato veio a concretizar-se ainda no mês de Dezembro com a cedência por parte do Município da
Golegã de uma sala no Palácio do Pelourinho, para que aquela possa ministrar o primeiro Curso de
Formação Profissional, Inglês Atendimento, de um ciclo de formação que será certamente uma maisvalia para os nossos empresários e para os nossos munícipes. De referir que estes cursos de formação
profissional são gratuitos, tendo ainda os formandos, direito a um subsídio de alimentação diário.
2. CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
No dia 16 de Novembro o Vereador com o Pelouro da Juventude esteve presente na reunião entre o
Executivo Municipal e o Conselho Municipal de Juventude, para este órgão aí se poder pronunciar sobre
as Grandes Opções do Plano (GOP) e Orçamento para o Ano de 2013 na área da juventude.
3. APRESENTAÇÃO DO JOGO “V IMPÉRIO”
Durante o mês de Dezembro o Vereador da Juventude reuniu com o proprietário da empresa Ginásio de
Educação Da Vinci - Unidade de Golegã, Dr. Pedro Azevedo, e com o criador do jogo “V Império”, o
Historiador Dr. David Santos-Mendes a fim de se aferir do interesse do Município da Golegã em
participar na apresentação e divulgação do referido jogo. O “V Império” é um jogo de tabuleiro sobre a
História de Portugal e sobre a identidade portuguesa, que além de lúdico, tem uma vertente pedagógica
bastante acentuada, pelo que, o Executivo Municipal, considerando também o facto de este jogo fazer
referência ao Cavalo Lusitano e ao laureado com o Prémio Nobel da Literatura, José Saramago, decidiu
colaborar na sua apresentação e na sua promoção no nosso Concelho, conjuntamente com o Ginásio de
Educação Da Vinci – Unidade da Golegã.
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PELOURO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
1. REUNIÃO COM MINISTRA DA JUSTIÇA
O Presidente da Câmara Municipal da Golegã esteve reunido com S.E. a Ministra da Justiça a fim de
debater a o novo Mapa Judiciário, nomeadamente a Lei de Organização do Sistema Judiciários – Regime
de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais.
2. COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DA GOLEGÃ
A Vereadora Dra. Ana Isabel Caixinha cessou por limite legal de tempo as suas funções como Presidente
da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Golegã.

3. FISCALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO

A Câmara Municipal da Golegã através deste serviço continuou a organizar e programar, a
segurança das pessoas e bens no Concelho.
Os serviços jurídicos durante este período continuaram a legalização e actualização do património do
Município.
4. 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,
adequando a regulamentação em vigor às exigências legais, bem como à conjuntura sócio-económica
que se vive na actualidade.
5. 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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