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CÂMARA MUNICIPAL

Senhor Presidente
Eis, os principais actos e factos da Actividade Municipal de 24 de Junho de 2018 a 21 de
Setembro de 2018, para V. conhecimento e dos Senhores Membros da Assembleia Municipal a que
Ilustremente preside:
Passaram três meses sobre o último relatório da Actividade Municipal! Coincide este período
com o tradicional ciclo de férias de Verão, mas, nem por tal, o desempenho dos Serviços
Municipais e dos Pelouros, que os tutelam, diminuíram a sua acção, em prol do bem-estar e da
qualidade de vida dos nossos Munícipes.
Será de relevar a preocupação do Executivo Municipal, apesar dos diminutos recursos humanos,
de ensaiar no dia-a-dia, a recuperação, a reabilitação, a conservação e a manutenção das infraestruturas e equipamentos do Concelho, que careciam de efectividade e operacionalidade.
Associada à carência de recursos humanos está a dificuldade financeira, nomeadamente, de
tesouraria, pelo cumprimento da aposta desta Câmara Municipal, em sanar as dívidas, que vêm
comprometendo a acção diária do Município.
É incontornável algum êxito da actual gestão. Atente-se que a 5 de Dezembro de 2017, ainda não
tinham decorrido 50 dias sobre a Tomada de Posse, deste Executivo, sem quaisquer gastos de sua
iniciativa, a dívida era de 3.747.395,96 Euros(!), sendo hoje o seu valor 3.184.753,85 Euros (
).
As requisições externas apontam uma redução de 33%! E o Município da Golegã, após a avaliação
do Conselho das Finanças Públicas, sobre a Execução Orçamental da Administração Local no 1º
semestre de 2018, saiu da lista dos Municípios, que concentravam cerca de 91% da dívida vencida
a mais de 90 dias, comparativamente a 31 de Dezembro de 2017.
Com o objectivo de diminuir os gastos de consumo de energia eléctrica, iniciaram-se os trabalhos
de reparação de uma das torres de iluminação do Picadeiro Central e posterior reconversão tanto
desta como das restantes, para projectores de iluminação Led.
Está praticamente concluído o pagamento da obra de reabilitação e conservação da Casa-Estúdio
Carlos Relvas e os trabalhos contratualizados do Equuspolis, viram a normalização do seu
pagamento.
Uma das prioridades do Executivo, cumpridas foi a regularização dos vínculos precários, num
processo célere.
Concluída foi a obra de um dos projectos do orçamento participativo, na Freguesia do
Pombalinho, denominada Dog Park.
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Continuam-se os trabalhos de recuperação e revitalização dos equipamentos respeitantes ao
Saneamento Básico do Concelho, sendo de relevar a execução e a conclusão da empreitada de
reparação e manutenção da ETAR de Azinhaga. Simultaneamente, a estes foram realizadas
intervenções nas Estações Elevatórias, com a colocação de novos Motores de Bombagem e
Tamisadores, trabalhos já reconhecidos pela população das zonas do Arneiro e da Baralha, nas quais
imperavam intensos e maus odores.

A inovação e a criatividade vão colmatando a falta de recursos financeiros, sendo disso exemplo, a
remodelação do espaço das Piscinas Municipais da Golegã ao Ar Livre, que com gastos muito
reduzidos, passou a ser uma zona mais atractiva e apetecível, tendo sido este o ano em que que se
registou maior afluxo de utentes.
Tendo-se constatado, a utilização frequente da “VCE", ao Campo, pelos nossos Cidadãos, com o
objectivo de caminhadas lúdicas e desportivas, a Câmara Municipal da Golegã, preocupada com a
segurança dos peões, corroborou em placas indicativas, a importância destes circularem pela sua
esquerda, no sentido contrário ao tráfego, propiciando ainda, nesse percurso o uso de
equipamentos “Fitness“.
Iniciou-se o Ano Lectivo dentro da normalidade! E o rigor e o planeamento permitiram aproveitar o
período das férias escolares para levar a cabo as reparações necessárias, afim de que, o actual Ano
Lectivo, começasse com instalações o mais condignas para Alunos, Professores e Funcionários.
Foi reabilitada e reposta, no pedestal, a Escultura de Santo Isidro, ao Centro de Saúde, tal como a
Escultura do Touro, junto ao Quartel da GNR, já que, a beleza inspira a alma e a Golegã merece.

Tendo sido, assim, relatadas as principais acções do Executivo, a que muito me honra presidir,
aceite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, os melhores cumprimentos,

Paços do Concelho da Golegã, aos 21 de Setembro de 2018

O Presidente da Câmara Municipal da Golegã
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