Relatório da Atividade Municipal

PELOUROS DA CULTURA E DO TURISMO

1. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO "MOSTRA COLETIVA DE AGUARELAS"
A Galeria Municipal de Arte "João Pedro Veiga" recebeu no passado sábado, dia 22 de
julho, a inauguração da exposição de pintura "Mostra Coletiva de Aguarelas". A
inauguração contou com a presença do Presidente e Vice‐Presidente da Câmara
Municipal e com as artistas portuguesas Ana Sílvia Malhado e Celeste Freire que
falaram sobre o seu trabalho e contaram um pouco sobre a história e técnica de cada
obra. Patente ao público até dia 30 de setembro de 2017, esta exposição destaca a
forma como cada artista interpreta o mundo que o rodeia, retratando recantos e
pormenores do nosso país, património edificado e natural, pelos olhos de Adriana
Morales Gordon (Argentina), Ana Sílvia Malhado (Portugal), Celeste Freire (Portugal) e
Cláudio Pia (Itália).
2. CONFERÊNCIA "COMPETETIVIDADE REGIONAL E RECURSOS PERFEITOS: A CASA
ESTÚDIO CARLOS RELVAS"
O Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente, estiveram presentes nesta conferência
que se realizou no dia 29 de Junho de 2017 no Auditório Eng.º Ricardo Magalhães no
edifício Equuspolis. Esta iniciativa, organizada pelo Centro de Estudos de Fotografia da
Golegã e pelo Centro de Investigação Aplicada em Economia e Gestão do Território,
com o apoio da Câmara Municipal da Golegã e do Instituto Politécnico de Tomar, teve
como objetivo principal promover, a partir da Casa‐Estúdio Carlos Relvas, uma reflexão
junto da comunidade e dos seus parceiros estratégicos. Como oradores estiveram
presentes Rui Lince Medinas, Presidente da Câmara Municipal da Golegã, Nuno Faria,
Diretor Artístico do Centro Internacional das Artes de José de Guimarães, António
Ventura, Professor de Fotografia no Instituto Politécnico de Tomar, e Sérgio Nunes,
Diretor do Centro de Investigação Aplicada em Economia e Gestão do Território. Após
a conferência seguiu‐se a inauguração, na Biblioteca Municipal da Golegã, da
Exposição de Fotografia "Carlos Relvas, construindo uma autoria: o estúdio, o entorno
e o território". Esta exposição, constituída por fotografias tiradas pelos participantes
do Seminário/Workshop realizado na 5.ª Semana da Fotografia da Golegã em 2016,
esteve patente ao público até ao dia 28 de julho de 2017.
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3. ASSINATURA PROTOCOLO PARA A CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA A
INSTALAÇÂO DO CENTRO DE CULTURA TAUROMÁQUICA MANUEL DOS SANTOS
Realizou‐se no passado dia 5 de Setembro de 2017, no Salão Nobre do Paços do
Concelho, a assinatura do Protocolo para a Cedência de Utilização do Edifício para a
Instalação do Centro de Cultura Tauromáquica Manuel dos Santos, entre o Município
da Golegã, representado pelo Presidente da Câmara e a família de Manuel dos Santos,
representada pelo Dr. Manuel Jorge dos Santos. Com o referido documento assinado,
fica o Município habilitado à apresentação de uma candidatura no âmbito do Quadro
Comunitário Portugal 2020, Prioridade de Investimento: Conservação, Proteção,
Promoção e Desenvolvimento do Património Natural e Cultural, cuja denominação do
Aviso de Apresentação de Candidatura é Património Natural e Cultural ‐ ALT20‐14‐
2016‐03. Caso a candidatura citada venha a merecer a aprovação pela respetiva
Autoridade de Gestão, o Município compromete‐se a mobilizar o valor disponível de
FEDER, nesta prioridade de investimento, cujo montante é de 140.250,00 €. O valor
estimado para esta operação é de 204.728,10 €, o que significa que o valor máximo de
comparticipação do Município da Golegã, é de 64.478,10 €, relativo à componente não
comparticipada pelo FEDER e de 12.283,69 €, de Imposto Sobre o Valor Acrescentado
(IVA), perfazendo um total de 76.761,79 €.
4. CONCERTO DE FINAL DE ANO ‐ ASSOCIAÇÃO CULTURAL CANTAR NOSSO
A Associação Cultural Cantar Nosso organizou, como vem sendo hábito, o Concerto de
Final de Ano Letivo da Escola de Música da Golegã. O Concerto realizou‐se no Salão da
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Golegã no dia 25 de Junho de
2017. O Presidente e o Vice‐Presidente da Câmara Municipal estiveram presentes
nesta iniciativa e puderam assistir juntamente com os pais dos alunos às
apresentações que os seus filhos fizeram com base no que aprenderam ao longo deste
ano letivo.
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5. FESTA ANUAL DO POMBALINHO
O Jardim do Pombalinho foi palco, de 21 a 23 de julho, da Festa Anual do Pombalinho.
O Presidente e o Vice‐Presidente da Câmara Municipal marcaram presença neste
evento no sábado, dia 22, participando assim nos festejos da Freguesia que durante os
três dias recebeu um número elevado de pessoas que encheu o recinto.
6. OLÉ, GOLEGÃ 2017
Com a presença do Presidente da Câmara e do Vice‐Presidente, no passado dia 7 de
Setembro de 2017, decorreu a cerimónia de abertura da edição 2017 do Olé Golegã. O
primeiro dia contou com a Inauguração do certame no Pavilhão do Turf, o Encierro de
um Toiro e a habitual Entrada e Largada de Toiros.

PELOURO DA EDUCAÇÃO
1. REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS AEC´S.
No passado dia 10 de Julho de 2017, a Câmara Municipal através do seu Vice‐
Presidente, esteve presente numa reunião de avaliação das AEC´S relativa ao 3.º
Período Escolar. Nesta reunião, estiveram presentes os professores dinamizadores das
AEC´S, professores titulares e um representante da Direcção do Agrupamento Escolar,
onde foi feito um balanço sobre a forma como se desenvolveram as actividades
durante o ano letivo 2016/2017.
2. FESTA E FINAL DE ANO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA GOLEGÃ
No passado dia 29 de Junho de 2017, celebrando o final de ano lectivo deste
estabelecimento de ensino, o Presidente da Câmara acompanhado, pelo Vice‐
Presidente da Câmara, estiveram presentes numa festa alusiva ao tema, onde as
docentes e os alunos brindaram os presentes com um conjunto de atividades lúdicas.
3. CONSELHO GERAL
Durante este período decorreu mais uma reunião do Conselho Geral do Agrupamento
de Escolas, tendo o Presidente da Câmara marcado presença.
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PELOURO DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE
1. CASA DO POVO DO POMBALINHO
Por ocasião das Comemorações do 81.º Aniversário da Casa do Povo do
Pombalinho, que se realizaram no passado dia 30 de Junho de 2017, o Presidente da
Câmara e o Vice‐Presidente, estiveram presentes no jantar comemorativo alusivo a
mais um aniversário desta quase secular instituição da freguesia do Pombalinho.
2. REDE NACIONAL DE POSTOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA
O Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã recebeu a
Cerimónia de Conclusão da Rede Nacional de Postos de Emergência Médica (PEM) que
contou com a presença de S.E. o Ministro da Saúde, Doutor Adalberto Campos
Fernandes, do Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Rui Lince Medinas, do
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, Dr. Luís
Meira, do Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Dr. Jaime Marta Soares, e
das 17 Corporações de Bombeiros que assinaram o Protocolo de Implantação dos
PEM. A nossa Associação foi uma das corporações que assinou este protocolo. A
instalação destes novos postos representa um passo de extrema importância para a
emergência médica pré‐hospitalar em Portugal, uma vez que todos os concelhos do
território continental passam agora a contar com um Posto de Emergência Médica do
INEM.
3. FEIRA DA SAÚDE ‐ GOLEGÃ 2017
O Largo da Imaculada Conceição foi palco, nos dias 2 e 3 de Setembro, da Feira da
Saúde 2017. A Sessão de Abertura decorreu no sábado e contou com a presença
do Diretor Distrital da Segurança Social de Santarém, Dr. Tiago Leite, da Diretora
Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria do Tejo, Dr.ª Diana dos
Santos Leiria, do Presidente da Câmara Municipal da Golegã, Eng.º Rui Lince Medinas,
da Coordenadora da UCC Chamusca/Golegã, Enfermeira Maria do Rosário Martins, do
Coordenador da USF CampuSaúde Golegã, Dr. António Barroso da Silva, e do
Presidente da Junta de Freguesa da Golegã, António Camilo.
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PELOUROS DA JUVENTUDE, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO
1. FESTA DE ENCERRAMENTO DO FUTSAL DO AZINHAGA ATLÉTICO CLUBE
O Futsal Jovem do Azinhaga Atlético Clube (AAC) terminou a época 2016/2017 no dia
25 de Junho. A Festa de Encerramento começou com um jogo amigável entre atletas
do AAC e representantes de outros clubes do distrito no Pavilhão Municipal da
Azinhaga, seguindo‐se um lanche convívio na Sede do Clube. Marcaram presença nesta
iniciativa o Presidente e Vice‐Presidente da Câmara Municipal, o Presidente do AAC
Álvaro Galrinho, dirigentes do clube, sócios, amigos e os pais dos jovens atletas.
2. 1.ª MEIA MARATONA DE FUTSAL GOLEGÃ 2017 ‐ CASA DO BENFICA DA GOLEGÃ
O Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente, estiveram presentes na cerimónia de
abertura e na cerimónia de entrega de prémios da 1ª Maratona de Futsal Golegã 2017,
evento desportivo que se realizou entre os dias 30 de Junho de 2017 e 2 de Julho de
2017, no Pavilhão Gimnodesportivo da Golegã. Este evento marcou a inauguração do
novo piso que o Município instalou na infraestrutura desportiva mencionada.
3. ANIVERSÁRIO DA CASA SPORT LISBOA E BENFICA DA GOLEGÃ
O Presidente da Câmara e o Vice‐Presidente, estiveram presentes no almoço
comemorativo do 13.º Aniversário da Aniversário da Casa Sport Lisboa e Benfica em
Golegã, convívio que se realizou no passado dia 1 de Julho de 2017, nas instalações do
Sport hotel.
4. XXII FESTA DO TÉNIS ‐ CLUBE DE TÉNIS DA GOLEGÃ
No passado dia 9 de Julho de 2017, em representação do Município, o Vice‐Presidente
da Câmara, esteve presente na XXII Festa do Ténis, competição organizada pelo Clube
de Ténis da Golegã.
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5. XV CONVÍVIO DE PESCA DESPORTIVA INTER‐AUTARQUIAS
O Núcleo de Pesca da Câmara Municipal da Golegã organizou no passado, dia 29 de
julho, o seu XV Convívio de Pesca Desportiva Interautarquias. O Convívio realizou‐se na
Barragem do Bonito, no Concelho do Entroncamento, e contou com a participação de
11 Autarquias: CM de Beja, CM de Cascais, CM de Coruche, CM do Entroncamento, CM
da Golegã, CM do Porto, CM de Salvaterra de Magos, CM do Seixal, CM de Torres
Novas, CM de Vendas Novas e CM de Vila Franca de Xira. O Presidente da Câmara
Municipal esteve presente no almoço que se realizou no Café Central, na Golegã, e
onde teve lugar a entrega de prémios aos 73 participantes.
6. FESTA DE ENCERRAMENTO DA 7.ª EDIÇÃO DOS SUMMER GAMES
A Festa de Encerramento e a Entrega de Prémios da 7.ª Edição dos Summer Games ‐
Golegã 2017 realizou‐se no passado sábado, dia 2 de Setembro, no Largo da Imaculada
Conceição, junto à Igreja Matriz da Golegã, contando com a presença do Vice‐
Presidente e da Vereadora Dr.ª Ana Caixinha, na cerimónia de entrega de prémios.
7. FÉRIAS (CRI) ATIVAS
O Presidente da Câmara esteve presente no arranque das Férias (Cri) Ativas 2017
destinadas às crianças e jovens dos 3 aos 12 anos (Júnior e Juvenil). Foram 2 meses de
um programa rico e diversificado que permitiu descobrir a Golegã̃ Concelho e um
conjunto de locais muito interessantes do país, resultado de uma preparação cuidada e
de uma implicação diária das nossas técnicas e colaboradoras, a quem agradeço o
profissionalismo e dedicação.

PELOURO DO AMBIENTE E ENERGIA
1.37º ANIVERSÁRIO DA RESERVA NATURAL DO PAUL DO BOQUILOBO
O Presidente da Câmara marcou presença em mais um aniversário da Reserva Natural
do Paul do Boquilobo, cuja sessão em sala decorreu no auditório Eng.º Ricardo
Magalhães e em que as comunicações abordaram o Ordenamento, os Valores
Naturais, os Habitats, a Conservação, a Biosfera e a Gestão da Biodiversidade, as
Atividades Económicas, o Investimento, a Requalificação e Valorização do Território e
o Turismo de Natureza.
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2.COMITÉ MAB
O Presidente da Câmara, em representação do Município da Golegã, que integra o
órgão de gestão da Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo, esteve presente na 4ª
reunião do Comité MaB (Man and Biosphere) que decorreu nas ilhas das Flores e do
Corvo nos Açores. Neste Fórum da UNESCO que congrega as onze Reservas da Biosfera
em Portugal, para além do modelo de gestão e do funcionamento do conselho
consultivo, foi dado ênfase à pertinência do investimento que está a ser realizado pela
Câmara Municipal da Golegã na reabilitação e requalificação da Reserva Natural do
Paul do Boquilobo.

PELOURO DA ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS
1.RESITEJO
Representada pelo Vice‐Presidente, a Câmara Municipal esteve presente na reunião de
direção dos municípios associados da Resitejo, que se realizou no dia 27 de Julho de
2017. Nesta reunião, foram aprovados os seguintes procedimentos: Concurso público
internacional para fornecimento de energia elétrica em BTN e MT; Concurso público
internacional para aquisição de contentores de superfície para a recolha seletiva;
Concurso público internacional para a aquisição de contentores enterrados para a
recolha seletiva; Concurso público internacional para a aquisição de viaturas pesadas
para a recolha de resíduos – recolha seletiva. Foram ainda deliberadas favoravelmente
as autorizações para iniciar os seguintes procedimentos: Autorização para início de um
procedimento de ajuste direto para a realização de uma empreitada para a realização
dos trabalhos de movimentação de terras para a construção do alvéolo nº 5 da célula
nº 2 do aterro sanitário; Autorização para início de um procedimento de ajuste direto
para a construção de um piso impermeabilizado para o armazenamento do composto
após afinação final; Autorização para início de procedimento de um concurso público
internacional para aquisição e instalação de uma linha de separação ótica de polímeros
planos.
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2. SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DE
CONTADORES
Realizou‐se durante a manhã do dia 14 de Julho de 2017, no Salão Nobre do Paços do
Concelho, a assinatura do contrato relativo à Aquisição de Serviços de Substituição de
Contadores e de Manutenção da Instalação de Contadores. Esta intervenção
adjudicada à empresa Construbuild ‐ Services, Lda., representa um investimento de
12.915,00 €, pretendendo‐se sanar um dos muitos problemas que o nosso sistema de
distribuição de águas padece desde há vários anos.

PELOURO DA PROTEÇÃO CIVIL
1.COMISSÃO DISTRITAL DA DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
Durante este período realizou‐se na Golegã a reunião da Comissão Distrital da Defesa
da Floresta Contra Incêndios (CDDFCI), presidida pelo Presidente da Câmara, na sua
qualidade de anfitrião.

PELOURO DOS TRANSPORTES
1.AQUISIÇÃO DE VIATURA PESADA PARA TANSPORTE COLECTIVO DE PASSAGEIROS
Atendendo ao facto do Município da Golegã, por via das novas disposições legais em
matéria de transportes, que resultaram da publicação do Decreto‐Lei N.º 52/2015 de 9
de Junho, em que o Município passou a assumir‐se como Autoridade de Transportes,
acrescidas das diligências desenvolvidas pelos serviços da C.I.M.L.T. e do Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências que assinamos com a referida
entidade, decidiu o Município da Golegã delinear uma nova estratégia a curta prazo,
com projeção a médio e longo prazo. No passado dia 8 de Agosto de 2017, com vista a
atingir tal desiderato, o Município da Golegã, adquiriu um novo veículo pesado de
transporte de passageiros, com lotação total de 49 lugares sentados e 21 lugares de
pé. Esta aquisição que resultou do contrato que o Município celebrou com a empresa
Carbus, Lda., representando um investimento total de 93.020,00 €, vem reforçar a
frota de veículos destinados ao serviço de transportes que a autarquia assegura
regularmente aos estabelecimentos escolares e às associações de carácter desportivo
e cultural do nosso concelho. O novo veículo vem ainda dar resposta, à necessidade
que o Município tem de garantir o transporte de crianças, uma vez que o mesmo
reúne as condições técnicas legalmente exigidas para a realização deste tipo de
transporte até ao ano de 2026.
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PELOURO DA REABILITAÇÃO URBANA E OBRAS
1. REUNIÕES DE COORDENAÇÃO
Durante o período a que se refere o presente relatório, foram desenvolvidas várias
reuniões de coordenação, envolvendo os chefes de serviço da DOUA e o Serviço de
Património, nas pessoas do Eng.º Acácio Nunes, Eng.º Francisco Duarte e Sr. Paulo
Caixinha. Nas referidas reuniões estiveram presentes o Presidente da Câmara e o Vice‐
Presidente, e foram debatidos todos os assuntos relativos aos procedimentos previstos
no Orçamento de 2017, analisados os tempos de execução para o lançamento dos
procedimentos de contratação e outros assuntos propostos pelos intervenientes.
2. REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RESERVA DO PAÚL DO
BOQUILOBO
No âmbito da colocação da Primeira Pedra da Obra de Requalificação, Reabilitação e
Conservação da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, o Presidente da Câmara
Municipal recebeu, no dia 7 de Julho, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Concelho S.E. a Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação
da Natureza, Dr.ª Célia Ramos. Antes da colocação da Primeira Pedra junto ao Centro
de Interpretação da Reserva, houve lugar no seu interior às intervenções do Presidente
da Câmara Municipal de Torres Novas, Dr. Pedro Ferreira, também ele anfitrião desta
cerimónia, da Diretora do Departamento de Conservação da Natureza e Florestas de
Lisboa e Vale do Tejo, Dr.ª Maria Jesus Fernandes, da Eng.ª Sofia Castelo Branco em
representação do Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas,
do Presidente da Câmara Municipal da Golegã, Eng.º Rui Lince Medinas e de S.E. a
Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza,
Dr.ª Célia Ramos. A apresentação do projeto da obra aos convidados foi efetuada com
o auxílio de uma projeção de slides e esteve a cargo da Dr.ª Maria Jesus Fernandes.
Esta obra, aprovada pela CCDR Alentejo no âmbito do Pacto de Coesão e
Desenvolvimento Territorial, permitirá dotar a Reserva de melhores condições de
visitação e observação, terá um investimento de 149.713,71€ e foi consignada na data
acima referida à empresa Construforte – Sociedade de Construções e Empreitadas,
Lda. com um prazo para execução da empreitada de 270 dias.
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3. REABILITAÇÃO DA SEDE SOCIAL DO AZINHAGA ATLÉTICO CLUBE
Realizou‐se durante a manhã do dia 14 de Julho de 2017, no Salão Nobre do Paços do
Concelho, a assinatura do contrato relativo à Empreitada de Reabilitação da Sede
Social do Azinhaga Atlético Clube, cujo investimento será de 18.209,96€. Esta obra,
cujo financiamento é totalmente suportado pela Autarquia, foi adjudicada à empresa
Aziedifica ‐ Edificações e Restauro, Lda. e terá um prazo para execução da empreitada
de 30 dias. Pretende‐se com esta intervenção, dar mais um passo, no sentido de dotar
este complexo desportivo das condições necessárias para a sua adequada utilização,
num investimento total realizado até ao momento no valor de 25.128,41€.
4. REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA GOLEGÃ
Realizou‐se durante a manhã do dia 14 de Julho de 2017, no Salão Nobre do Paços do
Concelho, a assinatura do contrato relativo à Empreitada de Reabilitação e
Manutenção com Pintura da Igreja Matriz da Golegã, cujo investimento será de
9.343,90€. Esta obra, cujo financiamento é totalmente suportado pela Autarquia, foi
adjudicada à empresa Palpite Lateral, Lda. e terá um prazo para execução da
empreitada de 15 dias. Com esta intervenção, pretende‐se manter o estado de
conservação física e estética, naquele que constitui um dos mais emblemáticos e mais
bem conservados exemplares do estilo Manuelino, merecendo especial destaque o seu
magnífico portal. A igreja é Monumento Nacional desde 1910.
5. CENTRO DE CULTURA TAUROMÀQUICA MANUEL DOS SANTOS
Realizou‐se durante a manhã do dia 14 de Julho de 2017, no Salão Nobre do Paços do
Concelho, a assinatura do contrato relativo à Elaboração do Projecto de Arquitetura e
de Especialidades de Engenharia, referente ao Centro de Cultura Tauromáquica
Manuel dos Santos, cujo investimento será de 8.118,00 €. Este projeto de execução,
cujo financiamento é totalmente suportado pela Autarquia, foi adjudicada à empresa
Gabiurbe ‐ Imobiliária e Arquitetura, Lda. Trata‐se do primeiro passo, com vista ao
objectivo, de estabelecer uma parceria entre o Município e a família de Manuel dos
Santos, para que exista um espaço que prestigia e divulgue a vida e a obra daquele que
foi o mais consagrado toureiro a pé português.
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6. REABILITAÇÃO URBANA DO CASAL DAS FLORES ‐ ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Realizou‐se durante a manhã do dia 17 de Julho de 2017, no Salão Nobre do Paços do
Concelho, a assinatura do contrato relativo à Empreitada de Reabilitação Urbana do
Concelho da Golegã ‐ Casal das Flores, cujo investimento será de 38.642,22€. Esta
obra, cujo financiamento é totalmente suportado pela Autarquia, foi adjudicada à
empresa Cordivias ‐ Engenharia Lda. e terá um prazo para execução da empreitada de
30 dias. Trata‐se de uma intervenção no âmbito da medida Orçamento Participativo,
cujo projecto vencedor na Freguesia da Golegã, propunha a reabilitação da zona
urbana envolvente à urbanização do Casal das Flores.
7. CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS ADSTRITOS A SERVIÇOS DO
MUNICÍPIO
Realizou‐se no passado dia 21 de Julho de 2017, no Salão Nobre do Paços do Concelho,
a assinatura do contrato relativo à Empreitada de Conservação e Reabilitação de
Edifícios Adstritos a Serviços do Município, cujo investimento será de 40.426,28€. Esta
obra, cujo financiamento é totalmente suportado pela Autarquia, foi adjudicada à
empresa Firmino Fernandes e Bispo, Lda. e terá um prazo para execução da
empreitada de 60 dias. Esta intervenção insere‐se numa estratégia para a reabilitação
e conservação do edificado municipal.
8. REABILITAÇÃO DAS MARGENS DA LAGOA DA ALVERCA
Realizou‐se na passada manhã do dia 31 de Julho de 2017, no Salão Nobre do Paços do
Concelho, a assinatura do Auto de Consignação dos Trabalhos, relativo à Empreitada
de Reabilitação das Margens da Lagoa da Alverca, cujo investimento será de
1.105.924,97 €. Esta obra, aprovada pela CCDR Alentejo no âmbito da candidatura ao
Plano de Regeneração Urbana (PARU), foi adjudicada à empresa Cordivias ‐
Engenharia, Lda. e terá um prazo para execução da empreitada de 270 dias.
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9. CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO
INFRAESTRUTURAS DO MUNICÍPIO

COM

SISTEMA

DE

PINTURA

DE

Realizou‐se na passada manhã do dia 14 de Agosto de 2017, no Salão Nobre do Paços
do Concelho, a assinatura do contrato relativo à Empreitada de Conservação e
Reabilitação com Sistema de Pintura de Infraestruturas do Município, cujo
investimento será de 11.596,40€. Esta obra, cujo financiamento é totalmente
suportado pela Autarquia, foi adjudicada à empresa Paulo Rodrigues & M. Silva ‐
Pintura de Construção Civil e Comércio de Tintas, Lda. e terá um prazo para execução
de 60 dias. Trata‐se de uma intervenção que visa a reabilitação e conservação de
algumas pinturas rodoviárias, do Pórtico da Entrada Norte da Vila da Golegã e das
fachadas do Pavilhão Gimnodesportivo da Golegã.
10. CIRCUITO DE MANUTENÇÃO ‐ MARGENS DO RIO ALMONDA ‐ ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO
Prosseguindo o caminho definido e iniciado em Agosto de 2016, a Câmara Municipal
da Golegã, reconhecendo que os Orçamentos Participativos são um símbolo da
importância da participação dos cidadãos na sociedade democrática, vê agora com
especial satisfação, desde o início do mês de Agosto de 2017, serem colocados à
disposição da população da Freguesia da Azinhaga, os equipamentos apresentados na
candidatura vencedora e apresentada por iniciativa de um grupo de cidadãos da citada
freguesia, que assim veem concretizado não só o seu desejo, bem como aquele que
acreditaram ser o de muitos dos seus conterrâneos. Tal como definido na
apresentação da Medida, esta intervenção teve um investimento total de 15.068,32 €,
totalmente suportado pelo orçamento da Câmara Municipal.
11. ESCOLA MESTRE MARTINS CORREIA
Como os assuntos relacionados com a educação, continuam a constituir um motivo de
especial apreço e preocupação, por parte da Câmara Municipal e dos Serviços de
Educação, vimos agora concluída mais uma intervenção na Escola Mestre Martins
Correia. Desta vez, foram reabilitados com um novo pavimento a Secretaria e
reabilitadas as instalações eléctricas e de informática na Sala de Professores,
respondendo assim aos legítimos anseios dos funcionários e professores, que todos os
dias colocam o seu melhor empenho pelas crianças do nosso Concelho. Esta
intervenção teve um investimento total de 4.097,85€.
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12. REPARAÇÃO DO ESTÚDIO FOTOGRÁFICO CARLOS RELVAS
Realizou‐se na passada manhã do dia 30 de Agosto de 2017, no Salão Nobre do Paços
do Concelho, a assinatura do Auto de Consignação dos Trabalhos, relativo à
Empreitada de Reparação do Estúdio Fotográfico Carlos Relvas, cujo investimento será
de 529.013,14 €. Esta obra, aprovada pela CCDR Alentejo no âmbito no âmbito do
Pacto de Coesão e Desenvolvimento Territorial, foi adjudicada à empresa Empripar ‐
Obras Públicas e Privadas, SA. e terá um prazo para execução da empreitada de 360
dias.

13. CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PISO DO RINGUE DO CAMPO DE FUTEBOL DO
PAVILHÃO DESPORTIVO DE GOLEGÃ
Por via dos contratos celebrados entre o Município e as Empresas Perspetiva
Afirmativa Construções, Lda. e RED ‐ Relvados e Equipamentos Desportivos,
celebrados no dia 31 de Maio de 2017, o Concelho da Golegã fica dotado com mais
uma infraestrutura desportiva reabilitada, num investimento total no valor de
23.564,48 €.

14. REABILITAÇÃO URBANA DA FREGUESIA DO POMBALINHO ‐ ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO
Realizou‐se no dia 14 de Setembro de 2017, no Salão Nobre do Paços do Concelho, a
assinatura do Contrato e do Auto de Consignação dos Trabalhos relativo à Empreitada
de Reabilitação Urbana da Freguesia do Pombalinho‐ Casal das Flores, cujo
investimento será de 13.306,13 €. Esta obra, cujo financiamento é totalmente
suportado pela Autarquia, foi adjudicada à empresa Aziedifica ‐ Edificações e Restauro,
Lda.
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OUTROS
1. MEDALHA DO CONCELHO E VOTO DE LOUVOR
O Presidente e a Câmara Municipal agraciaram o Senhor Comandante do Posto da
Golegã da Guarda Nacional Republicana com a Medalha do Concelho e um Voto de
Louvor, respetivamente. Estas distinções tiveram na sua base a forma empenhada,
dedicada e profissional com que sempre exerceu as suas funções, bem como a
proximidade que estabeleceu com as entidades e com as pessoas do nosso Concelho.
2. DOSSANTINA
O Presidente e o Vice‐Presidente da Câmara Municipal estiveram no passado dia 5 de
Julho presentes na inauguração do estabelecimento de restauração "Dossantina". Este
espaço abriu agora com um novo conceito, um menu renovado e uma nova decoração
alusiva às tradições ribatejanas com enfoque no touro, no cavalo e na lezíria
ribatejana.
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