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PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO
1. DIREÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL (DGPC)
O Presidente da Câmara e o Diretor‐Geral do Património Cultural (DGPC), Arquiteto João
Carlos dos Santos assinaram um Protocolo de Colaboração que define os princípios de
colaboração entre as duas entidades, com vista à instalação na Golegã do Museu do Cavalo e
do Carro de Cavalos. Com este acordo, a DGPC assegura ao Município, através do Museu
Nacional de Arqueologia e do Museu Nacional dos Coches, apoio técnico e científico na
concretização deste projeto. Além da cedência de peças, ficaram também previstas a
consultoria e o suporte nas áreas da conservação e restauro de coleções, programação de
atividades e intercâmbios nacionais e internacionais.
2. APRESENTAÇÃO DO LIVRO “UMA FAMÍLIA DE FOTÓGRAFOS – CARLOS E MARGARIDA
RELVAS”
No dia em que se completaram 122 anos sobre a morte de Carlos Relvas, a sua Casa‐Estúdio
recebeu a apresentação do livro "Uma família de fotógrafos – Carlos e Margarida Relvas" de
Cátia Salvado Fonseca. Licenciada em História, a autora trabalhou na Câmara Municipal da
Golegã como investigadora nas áreas de História, Museologia e Património. Com Mestrado em
Museologia e Património Cultural a sua Dissertação de Mestrado deu origem a esta obra que
procura contextualizar e valorizar dois estilos opostos, o de Carlos e o de Margarida Relvas,
ambos, extremamente importantes na afirmação e na valorização industrial e artística do
nosso país.
3. CASA DA COMÉDIA – VIVER SARAMAGO
Na sexta‐feira, dia 4 de dezembro, o Presidente da Câmara esteve presente no espetáculo
"Viver Saramago", iniciativa da Junta de Freguesia da Azinhaga, que proporcionou a todos uma
viagem pelas obras de José Saramago, nomeadamente "Levantado do Chão" e "Ensaio Sobre a
Cegueira". As atrizes e atores da Casa da Comédia, sob a direção e encenação de João
Coutinho, homenagearam o Prémio Nobel da Literatura e a sua obra, em mais uma
representação de excelente nível, como aliás nos vêm habituando, permitindo‐nos destacar a
estreia de novos talentos que agora começam a despontar para as artes da representação.
4. EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS
Na Casa‐Estúdio Carlos Relvas esteve patente, até ao passado dia 10 de janeiro, a exposição de
pintura e desenho da autoria de Catarina Coelho, “Inside The Shell”, que abriu ao público em
novembro de 2015, integrada na programação da XL Feira nacional do Cavalo. Já a Galeria João
Pedro Veiga exibe a exposição de pintura de autoria de João Pereira, intitulada “Essências de
Um Sentimento”.
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5. NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA (NIDAP)
A convite do Professor Silvério Figueiredo, o Presidente da Câmara esteve presente na
apresentação pública do artigo: “Dinossáurios e outros Vertebrados do Cretácico Inferior da
Formação do Papo‐Seco", que decorreu no Núcleo Museológico do Centro Português de Geo‐
História e Pré‐História em São Caetano, Golegã.
6. EXPOSIÇÃO DE FILIPA BETES
A convite do Presidente da Junta de Freguesia da Azinhaga, o Presidente da Câmara e o Vice‐
Presidente, estiveram presentes na exposição de desenho e pintura "Traços de Mim", de Filipa
Betes, que esteve patente ao público, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Azinhaga, até
ao passado dia 7 de janeiro.
7. APRESENTAÇÕES DE LIVROS
No passado dia 16 de janeiro, o Equuspolis recebeu a Dr.ª Alice Lázaro que apresentou a sua
última obra, “Napoleão andou por aí … “. A autora, Mestre em História de Arte, apresentou o
enredo da obra, contextualizando‐a na época da 3ª Invasão Francesa e explicou toda a
envolvência destes conflitos no território ribatejano, nomeadamente na Golegã. A sessão não
terminou sem que fosse desvendado um pouco da trama que teve origem num facto verídico
que ocorreu na Golegã de 1810 e que envolveu uma família aristocrática da província.
8. CONCERTO À PADROEIRA
No passado dia 8 de Dezembro de 2015, o Vice‐Presidente da Câmara esteve presente no
Concerto à Padroeira de Portugal ‐ Imaculada Conceição, que, como já vem sendo hábito, a
Associação Cultural " Cantar Nosso" realiza um encontro de Coros em Honra de Nossa
Senhora. Neste ano, o encontro de coros contou com a presença do Coro Polifónico do
Seixalinho, do Orfeão Sol do Troviscal e, ainda com os Coros da "casa": Coro Juvenil da Escola
de Música "Cantar Nosso" e o Coro Polifónico da Golegã "Cantar Nosso".
9. SOCIEDADE RECREIO MUSICAL AZINHAGUENSE 1º DE DEZEMBRO
O Presidente da Câmara esteve presente nas cerimónias de comemoração do 119° Aniversário
da Sociedade Recreio Musical Azinhaguense 1° de Dezembro, oportunidade para deixar
palavras de parabéns e felicitações, mas também de estímulo e incentivo aos muitos que
teimam em se implicar no dia‐a‐dia para assegurar o futuro desta nossa associação centenária.
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10. SOCIEDADE FILARMÓNICA GOLEGANENSE 1º DE JANEIRO
A Sociedade Filarmónica Goleganense assinalou, no sábado, dia 23 de janeiro, o seu 84.º
Aniversário. A ocasião foi marcada com um Concerto Comemorativo que se realizou no salão
dos Bombeiros Voluntários da Golegã. O Presidente e o Vice‐Presidente da Câmara Municipal
estiveram presentes nesta cerimónia e assistiram às atuações das bandas de Marvila e da
Filarmónica Goleganense.
11. POSTO DE TURISMO
Durante este período o Posto de Turismo reabriu ao público com um novo visual e uma nova
dinâmica. O Município, por via das associações Rota do Cavalo e do Ribatejo e Feira Nacional do
Cavalo, encontrou uma solução para um problema que se arrastava há muito. Apesar do turismo
ser desde de sempre uma área estratégica da autarquia, a verdade é que o espaço destinado a
prestar apoio a quem nos visita, esteve muito tempo a funcionar de forma intermitente. A
solução encontrada permite que, desde o dia 1 de janeiro, o Posto de Turismo esteja aberto sete
dias por semana. Considerando a importância deste espaço, o Município investiu também na
requalificação da sua fachada colocando um novo letreiro, uma nova cobertura para a porta de
entrada e um novo painel de azulejos que já integra o brasão da Freguesia do Pombalinho.
12. ROTA DO CAVALO E DO RIBATEJO
Durante este período, a associação apoiou a organização da 2ª Corrida de São Silvestre e está a
preparar a sua participação na Bolsa de Turismo de Lisboa que decorre no início do próximo
mês de março.

PELOURO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
CONCELHO
1. OPERAÇÃO TRIDENT JUNCTURE 2015
O Trident Juncture 2015 é um exercício militar de grande visibilidade e que, em Portugal,
decorreu nas zonas de Beja, Santa Margarida, Tróia e Setúbal, e que contou, em território
nacional, com mais de 10 mil efetivos de 14 países. O exercício contemplou 940 militares
integrados na Força de Resposta da NATO e 2220 militares nos meios complementares.
Portugal disponibilizou mais de 3000 militares que funcionaram como forças de apoio (HNS ‐
Host Nation Support), totalizando cerca de 6000 efetivos portugueses envolvidos neste
exercício. O Centro CIMIC instalado no Palácio do Pelourinho da Golegã teve por missão
assegurar a Coordenação e Cooperação Civil e Militar junto da comunidade, tendo inclusive
sido visitado por alunos do nosso Agrupamento de Escolas.
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Na passada semana, o Coronel Tirocinado Salvado Alves e o Tenente Coronel António Pedro
Romão, em representação do Estado Maior General das Forças Armadas, foram recebidos na
Câmara Municipal, ocasião que se destinou a apresentar agradecimentos pelo apoio prestado
pela autarquia, tendo ainda entregado uma lembrança que assinala a realização do exercício.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1.REUNIÃO DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO
No passado dia 9 de Dezembro de 2016, o Vice‐Presidente da Câmara esteve presente no
Conselho Geral, onde foram debatidos assuntos relacionados com o Regulamento Interno, as
refeições escolares, o estudo orientado, o fim dos exames do 1.º Ciclo do Ensino Básico, entre
outros de interesse geral.
2. AEC’S ‐ REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E COORDENAÇÃO
No passado dia 21 de Dezembro de 2015, a Câmara Municipal através do seu Vice‐Presidente,
esteve presente numa reunião de avaliação das AEC´S relativa ao 1.º Período Escolar. Nesta
reunião, estiveram presentes os professores dinamizadores das AEC´S, professores titulares e
um representante da Direcção do Agrupamento Escolar, tendo sido debatidas as principais
dificuldades identificados por cada um dos intervenientes. A saber: O Regulamento Interno, a
comunicação das faltas injustificadas dos alunos por parte dos professores dinamizadores aos
professores titulares e o acesso dos professores titulares aos registos relativos às atividades
desenvolvidas, como sejam os sumários, as ocorrências e a assiduidade. Foi sugerido, por
alguns dos presentes, que se retomasse a utilização das cadernetas das AEC´S para facilitar a
comunicação entre todos os envolvidos neste processo e, ainda que se passasse a utilizar uma
plataforma eletrónica, à semelhança do que se vem fazendo em outros concelhos.
Na sequência da reunião de avaliação das AEC´S, realizada no dia 21 de Dezembro de 2015,
solicitou a Câmara Municipal através do seu Vice‐Presidente, que se realizasse uma reunião
para abordar o mesmo tema, desta vez num contexto mais restrito, envolvendo os senhores
professores coordenadores das E.B.1 do concelho e a Direcção do Agrupamento Escolar, para
que em conjunto fossem encontradas soluções para minimizar o impacto das dificuldades
identificadas na reunião citada. Nessa mesma reunião, acordou‐se instituir, novamente a
utilização das cadernetas dedicadas apenas as AEC´S, sendo este o veículo privilegiado de
comunicação entre os professores dinamizadores e os encarregados de educação. Acordou‐se
ainda, passar a utilizar a plataforma SIGA da EDUBOX, software disponível nos serviços da
Câmara Municipal, para que através deste veículo, passem a ser registados os sumários, a
assiduidade, as ocorrências e, também elaboradas as fichas de avaliação, facilitando o acesso à
informação e permitindo uma comunicação mais célere e fácil.
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PELOURO DA AÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE
1. INAUGURAÇÃO DA DELEGAÇÃO LOCAL DA GOLEGÃ DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
Com a presença do Presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Eng.º Francisco Cavaleiro
de Ferreira, o Presidente da Câmara e Vice‐Presidente, estiveram presentes na Cerimónia de
Inauguração da Delegação Local da Golegã da L.P.C.C., que decorreu no passado dia 19 de
Dezembro de 2015, no edifício do Equuspolis. Esta cerimónia contou ainda com a presença do
Presidente da Câmara do Entroncamento, Dr. Jorge Faria, do Presidente da Câmara de Vila
Nova da Barquinha, Dr. Fernando Freire e do Presidente da Câmara da Chamusca, Dr. Paulo
Queimado, pois Delegação Local da Golegã da L.P.C.C., para além de desenvolver a sua
actividade no nosso concelho, também o fará na área geográfica destes concelhos.
2. ADMNISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO – ACES DA LEZÍRIA
O Presidente da Câmara esteve presente na sessão de apresentação do Plano Local de Saúde
para a Lezíria do Tejo, uma iniciativa do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria do Tejo
(ACES), que decorreu em Santarém.
3. CONFERÊNCIA “DIABETES? NÃO OBRIGADO!”
O Presidente da Câmara marcou presença na Sessão de Encerramento da Conferência,
iniciativa organizada pelo Serviço de Ação Social da Câmara Municipal em parceria com a
Unidade de Cuidados à Comunidade (UCC), Sociedade Portuguesa de Diabetologia, Associação
de Diabéticos de Portugal, entre outros.
4. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
Durante este período, o Presidente da Câmara e da CPCJ esteve presente nas reuniões da
Comissão Restrita e da Comissão Alargada onde, entre outros, se elaborou o Relatório de
Atividades relativo ao ano 2015 e o Plano de Atividades para o ano em curso.

PELOUROS DA JUVENTUDE, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO
1. SÃO SILVESTRE DA GOLEGÃ E CAMINHADA DE NATAL
A Câmara Municipal da Golegã, em parceria com a Associação Mundo da Corrida, Rota do
Cavalo e do Ribatejo e Tejus, Eventos & Turismo, organizaram a 2ª Corrida de São Silvestre da
Golegã, prova que contou com cerca de 400 atletas inscritos, oriundos de todo o país, e que,
de forma muito abrangente, elogiaram as condições únicas em que decorreu a prova, bem
como, os equipamentos disponibilizados para o efeito, e a 1ª Caminhada de Natal que contou
com mais de uma centena de participantes. A noite acabou em festa no Pavilhão Turf Club, no
Largo do Arneiro.
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2. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA GOLEGÃ (AHBVG)
O Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente receberam os novos dirigentes dos Órgãos Sociais
da associação, que resultaram do recente ato eleitoral, tendo aproveitado a oportunidade
para transmitirem felicitações pela eleição, bem como, desejar a todos votos de sucesso para
as funções em que foram investidos, mostrando ainda total disponibilidade para aprofundar as
relações de parceria existentes entre a edilidade e a associação.
3. ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DA AZINHAGA
O Dia do Sócio 2016 contou, uma vez mais, com a presença do Presidente e Vice‐Presidente da
Câmara, e constituiu‐se, como vem sendo hábito, em momentos de convívio muito agradáveis
com os associados, mas também, para os auscultar, relativamente aos seus anseios,
preocupações e necessidades.
4. CLUBE DE DESPORTIVO DE CAMPISMO E CARAVANISMO ARCO‐IRÍS DA GOLEGÃ (CDCC)
O Presidente da Câmara esteve presente nas Comemorações do 30º Aniversário do CDCC,
tendo aproveitado a oportunidade para felicitar os dirigentes pelo aniversário, bem como, pela
abertura que sempre demonstraram em acolher outros projetos, designadamente o atual
Clube de Ténis da Golegã e a Secção Cultural Cantares D’Outrora, “emprestando” o seu nome
e a sua experiência ao desenvolvimento do movimento associativo local.

5. CLUBE DE PESCA DA GOLEGÃ
No passado dia 16 de Janeiro de 2016, o Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente da Câmara,
estiveram presentes no jantar anual do Clube de Pesca da Golegã "Os Amigos da Alverca". Para
além do saudável convívio entre atletas e suas famílias, foram distribuídos os prémios relativos
às provas desportivas organizadas pelo clube, durante o ano de 2015, que compreendem as
diferentes modalidades de pesca de rio praticadas no nosso país. Importa realçar um dos
atletas distinguidos durante essa noite, o Senhor José Contente, que ao ser selecionado para a
Equipa Nacional de Pesca de "Feeder", irá representar Portugal e também o nosso concelho,
no Campeonato do Mundo desta modalidade.
6. ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES
Durante este período, o Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente reuniram e marcaram
presença em diversas iniciativas do Movimento Associativo do Concelho, designadamente em
iniciativas inerentes à Quadra Natalícia, tais como a Casa do Benfica em Golegã e Núcleo da
Golegã do Sporting Clube de Portugal.
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PELOUROS DO AMBIENTE E ENERGIA
1. MOVIMENTO “VAMOS SALVAR O RIO ALMONDA”
Na quinta‐feira, dia 3 de dezembro, o Presidente da Câmara esteve presente na Cerimónia de
atribuição da Menção Honrosa atribuída a um vasto grupo de cidadãos, sob a designação
"Vamos Salvar o Rio Almonda", promovida pela Confederação Portuguesa das Associações de
Defesa do Ambiente. A oportunidade serviu também para que o Presidente da Câmara, na
pessoa do Engº Mário Costa, saudasse cada um, agradecendo‐lhes a sua intervenção cívica na
defesa do Rio Almonda, e fazendo votos para que a mesma continue.
2. RESERVA DA BIOSFERA DO PAÚL DO BOQUILOBO
O Presidente da Câmara esteve presente na reunião do Órgão de Gestão que ocorreu durante
este período e que, entre outros assuntos, foi aprovado o Relatório de Atividades, relativo ao
ano 2015, a enviar ao Comité MAB, bem como, o Plano de Atividades para o ano de 2016.

PELOURO DA ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS
1.RESITEJO
Representada pelo Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve presente nas reuniões
ordinárias de Direção, que se realizaram nos dias 1 de dezembro de 2015 e 4 de janeiro de
2016. Nas citadas reuniões, foram aprovados as seguintes propostas: Primeira alteração ao
orçamento de rendimentos e gastos para o ano de 2015, tarifa a aplicar, durante o ano de
2016, orçamento para o ano de 2016 e demonstração de resultados, plano de investimentos
para o ano de 2016, quadro de pessoal, prémios de desempenho e tabelas de vencimentos. No
âmbito do concurso público internacional para a empreitada de construção de edifício e
fornecimento de equipamento para o aumento da eficiência na recuperação de materiais para
valorização e melhoria do composto obtido na unidade de tratamento mecânico (UTM), foi
autorizado o início do procedimento e aprovadas as suas peças e a constituição do Júri.
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2. WORKSHOP PARA FEFLEXÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS PAYT.
No passado dia 15 de Dezembro de 2015, a Câmara Municipal através do seu Vice‐Presidente,
que se fez acompanhar pelo Sr.ª Técnica Superior do Serviço de Ambiente, Eng.ª Sónia
Casemiro, participou num Workshop para a reflexão sobre a implementação de sistemas PAYT
(Pay‐as‐you‐throw), que se realizou nas instalações da LIPOR em Baguim do Monte. A
aplicação do princípio do poluidor‐pagador pela diferenciação de sistemas de tarifação
consoante a produção de resíduos, através de sistemas de tipo pay‐as‐you‐throw (PAYT) é
reconhecida pelas mais‐valias que apresenta em termos ambientais, de equidade entre
utilizadores e de equilíbrio económico‐financeiro das entidades gestoras. A participação da
Câmara Municipal neste Workshop visou recolher informação sobre este tipo de sistemas,
dando sequência, ao preconizado no PAPERSU do nosso concelho.
3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CTT
Para que se procedesse à avaliação dos serviços prestados até ao presente momento e
identificar eventuais melhorias, foi solicitada uma reunião com os responsáveis pelos serviços
que os CTT prestam ao Município. Nesta reunião realizada no dia 11 de Janeiro de 2016,
estiveram presentes o Vice‐Presidente, o Chefe de Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente,
Eng.º Acácio Galrinho Nunes, a Técnica Superior do Serviço de Ambiente, Eng.ª Sónia
Casemiro, os responsáveis pelos serviços de leituras dos CTT e da Mailtec, que é responsável
pela impressão, envelopagem e expedição das facturas relativas ao consumo de água dos
nossos munícipes. Neste contexto, verificou‐se a necessidade de afinar algumas datas de início
e de fim das tarefas, que incluem o ciclo de faturação da água, para que os munícipes possam
rececionar as suas facturas em períodos de tempo homogéneos.

PELOURO DAS FREGUESIAS

1. CONTRATOS INTERADMNISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ‐
ADITAMENTOS
Após dois anos de execução dos contratos iniciais, celebrados em janeiro de 2014, e de uma
estreita colaboração entre o Executivo Municipal e as Freguesias, alcançou‐se um acordo, a
vigorar para os anos 2016 e 2017, que, em nosso entender, promove a coesão territorial,
reconhece a proximidade como um fator determinante de melhor serviço público, e que
9
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obviamente viu reforçado o apoio financeiro em cerca de 70%, passando de 60.000,00 euros
para 125.000,00 euros, que acompanha assim a ampliação das competências delegadas. Para a
concretização destes acordos, que contém todas as propostas feitas pelas Juntas de Freguesia,
foi decisivo o reconhecimento por parte da Câmara Municipal que a proximidade territorial se
constitui como uma mais‐valia para os autarcas das freguesias bem como para os seus
cidadãos.
Durante este período foram já assinados os Aditamentos entre a Câmara Municipal e as Juntas
de Freguesia da Azinhaga e da Golegã, prevendo‐se a assinatura com a Junta de Freguesia do
Pombalinho para o próximo dia 28 de janeiro.

PELOUROS DA REABILITAÇÃO URBANA E OBRAS
1. PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA ‐ PARU
No passado dia 1 de Dezembro de 2015, foram realizados dois fóruns versando os temas
“Habitar e fruir o Centro Urbano” e “Desenvolver negócios e investir no Centro Urbano”. Estas
ações foram desenvolvidas pela equipa de consultores que tem ao seu cuidado a elaboração
do Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU) para o Município da Golegã, tendo como
principal objectivo, fomentar a participação e interação com os vários atores do território. A
Câmara Municipal da Golegã, estando comprometida em apostar e dinamizar um processo de
participação alargada pela consulta das vozes ativas que, de forma empenhada, possam
contribuir para desenhar um quadro de intervenções prioritárias que visam um Centro Urbano
Ativo e Sustentável, endereçou cerca de uma centena de convites a um leque bastante
alargado de potenciais intervenientes, envolvendo IPSS, misericórdias, associações culturais,
comércio local, indústria e empresas ligadas à atividade turística. Estes fóruns foram
moderados pela equipa de consultores, contando com a presença do Presidente da Câmara e
Vice‐Presidente, apenas durante a introdução do tema.
2. HABITAÇÕES SOCIAIS DO CONCELHO DA GOLEGÃ
No passado dia 5 de Janeiro de 2015, o Vice‐Presidente da Câmara, acompanhado pela Chefe
de Divisão de Intervenção Social, Dr.ª Elsa Lourenço, pelo Chefe de Divisão de Obras,
Urbanismo e Ambiente, Eng.º Acácio Galrinho Nunes e pela Técnica Superior de Acção Social,
Dr.ª Fabiana Freire, realizou a visita às habitações sociais do concelho, identificadas pelos
serviços, como carecendo de intervenções de obra. Tendo‐se procedido ao levantamento das
necessidades por fogo e em cada um deles, as intervenções necessárias estão, devidamente
orçamentadas, tendo‐se já iniciado e concluído as obras num dos fogos.
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3. ESCOLA DO POMBALINHO
Durante este período, a Câmara Municipal concretizou a colocação, no espaço de recreio da
Escola do Pombalinho, de equipamento lúdico e mobiliário urbano, indo ao encontro das
necessidades das crianças que ali estudam, conferindo assim dignidade e funcionalidade ao
espaço.

ECONOMIA
1. MONERIS‐AGRO
O Presidente da Câmara esteve presente na inauguração do novo Escritório do Grupo Moneris
que ocorreu, no passado dia 14 de janeiro, a convite do Diretor‐Geral. Este escritório é o
primeiro do grupo vocacionado para o setor agrícola, disponibilizando um conjunto de serviços
e soluções especializadas, que vão desde a contabilidade à formação.
Na cerimónia de inauguração, que contou com inúmeras personalidades ligadas ao setor
agrícola, destaca‐se a presença da Senhora Diretora Regional da Agricultura e Pescas de Lisboa
e Vale do Tejo, Dr.ª Elisete Jardim, o do CEO do Grupo Moneris, Drº Rui Almeida, que referiu
que a Golegã “é o território ideal para instalar este Centro de Competências, porque é a terra
mãe da agricultura, e que não é todos os dias que abrimos um escritório de raiz”.
Merecem‐nos ainda particular relevância os seguintes assuntos:

1. CONSELHO INTERMUNICIPAL DA CIMLT
No passado dia 30 de Dezembro de 2015, decorreu uma Reunião do Conselho Intermunicipal
da Lezíria do Tejo, com a presença do Vice‐Presidente da Câmara. Nesta reunião, entre os
assuntos abordados, destacam‐se, a aprovação do pedido de parecer prévio vinculativo para a
prestação de serviços de assessoria jurídica, a aprovação da abertura do procedimento de
ajuste direto, ao abrigo do acordo quadro, para aquisição de combustíveis rodoviários e o
Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável. Foi ainda analisada uma proposta
para a realização de um levantamento do cadastro predial de todos os municípios que
integram a CIMLT, registado numa plataforma SIG, com o objectivo de podermos dispor da
informação relativa aos prédios urbanos, associando as moradas aos artigos matriciais.
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2. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO TEJO
Durante este período, realizou‐se uma Reunião Extraordinária da Assembleia da Associação de
Municípios do Vale do Tejo (Ex‐ Assembleia Distrital), em que o Presidente da Câmara e o Vice‐
Presidente estiveram presentes. Entre outros, abordaram‐se as questões relacionadas com a
transferência de património da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo para a
Associação de Municípios do Vale do Tejo, futuros investimentos na Colónia Balnear da Nazaré
e transferência e reconhecimento de dívidas por parte de Municípios associados.
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