Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Municipal da Golegã
Largo D. Manuel I
MUNICÍPIO DE GOLEGÃ

2150 Golegã

CÂMARA MUNICIPAL

Senhor Presidente
Eis, os principais actos e factos mais relevantes da Actividade Municipal de 25 de Junho a 23 de
Setembro de 2019, para V. conhecimento e dos Senhores membros da Assembleia Municipal a
que Ilustremente preside:
Além do quotidiano da gestão da Câmara, são de relevar, os seguintes actos e factos, durante
um período, que tradicionalmente, integra a grande maioria do gozo de férias, por parte dos
funcionários:
CCA – REUNIÃO DE AVALIAÇÕES/ COMISSÃO PARITÁRIA

- Reuniu o Conselho Coordenador da Avaliação para analisar as propostas de Avaliação de
Desempenho a validar.
- A Comissão Paritária reuniu, também, para apreciar as reclamações de avaliação dadas a
conhecer aos trabalhadores avaliados, antes da homologação.

PREPARAÇÃO E INÍCIO DO ANO LECTIVO DE 2019/2020

Com o Agrupamento de Escolas GAP, com a Divisão Municipal de Intervenção Social (DIS) e
funcionários da CMG, processaram-se reuniões, no âmbito da alocação de funcionários, por
estabelecimento de ensino, de acordo com os rácios exigidos e de forma a garantir a abertura do
ano escolar, com a qualidade exigida.
REUNIÃO COM ANEPC

Reunião do Presidente da Câmara Municipal, como responsável pela Protecção Civil da
Golegã, com o Comandante Operacional Distrital de Santarém, Mário Silvestre, e o
Comandante Operacional dos Bombeiros Voluntários da Golegã, António Louro, para
discussão de vários pontos de interesse, nomeadamente, a logística do teatro das operações.
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DISTINÇÃO AO COMANDANTE DO COMANDO TERRITORIAL DE SANTARÉM DA
GNR

Acto de entrega, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, de Voto de Louvor e de Medalha do
Concelho à Guarda Nacional Republicana, na pessoa do Exmo. Senhor Coronel Paulo Jorge
Alves Silvério.
TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS, AGORA RECEBIDAS PELO MUNICÍPIO,
NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitorização, com o Delegado Regional de
Lisboa e Vale do Tejo, da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE), Dr.
Francisco Neves, com o objectivo de aferir com o Agrupamento GAP, as competências agora
recebidas pelo Município, que vêm complementar as já aceites em 2009.
EDUCAÇÃO/ DISTRITO ROTÁRIO

O Presidente da Câmara Municipal recebeu a Governadora do Distrito Rotary, Dr.ª Mara Duarte,
para debater algumas acções possíveis de altruísmo e humanismo, daquele Clube, tendo estado,
ainda presente, na entrega de Prémios Escolares, já que era de relevar a presença de um dos
beneficiários, o Goleganense, João Feijão, aluno do Agrupamento de Escolas GAP, premiado pelo
seu excelente desempenho e mérito.
TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS, NA SAÚDE

O Director do ACES Lezíria, Dr. Carlos Ferreira e Vogal do Conselho Directivo da ARS LVT, Dr.
Rui Vieira, solicitaram uma reunião ao Presidente da Câmara com o objectivo, de
demonstrarem a possibilidade que a Câmara Municipal tinha, de ainda, aceitar a
Transferência de Competências na Saúde, deixando alguns elementos do foro financeiro que
poderiam interessar à Autarquia. Após análise e discussão, em Reunião de Câmara, foi
deliberado, por unanimidade, não aceitar a proposta.

ASSINATURA DO PROTOCOLO COM A APAV

Foi assinado o Protocolo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, pelo respectivo
Presidente, Dr. João Lázaro, e pelo Presidente da Câmara Municipal da Golegã, com o objectivo
da criação de Equipa Móvel de Apoio à Vítima.
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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DOS CAMINHOS DE SANTIAGO

De relevar a presença do Presidente da Câmara da Golegã, em Santiago do Cacém, na
Cerimónia de Lançamento dos CAMINHOS DE SANTIAGO Alentejo/Ribatejo, com a presença da
Secretária de Estado do Turismo, entre outros, que corroborou a acção do Município, vate em
2012, na sinalização com Mapas e Azulejos identificativos, do nosso trajecto, percurso do
Caminho Central de Santiago.

REDE NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

No ICNF em Rio Maior esteve presente a Câmara Municipal da Golegã, através do Vereador,
Eng. Carlos Godinho, em reunião com a Secretária de Estado do Ordenamento do Território,
Presidente do ICNF e o Director Regional de Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e
Vale do Tejo.
ARRAIAL FOLCLÓRICO DA GOLEGÃ, FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA
GUIA, OLÉ, GOLEGÃ E ENCONTRO INTERNACIONAL DO PROJECTO WE FUTURE
(GRAAL ERASMUS +)

A Câmara Municipal apoiou estes eventos, de que a Golegã foi sede, durante este período.
HIPPOS GOLEGÃ

- A utilização regular, do Hippos, com retorno para o Concelho, vem em crescendo. Além, da
Federação Equestre Portuguesa, pelas formações cíclicas aos seus Atletas e dos vários
Eventos realizados, ao longo do ano, na Golegã, que estão no seu calendário anual, neste
período é de relevar, o Estágio de Horseball, com o objectivo de formação e treino, para o
Campeonato Nacional em Ponte de Lima.
- O nosso Centro de Alto Rendimento está sendo alvo de trabalhos extras de manutenção,
conservação e reabilitação.
EXPOSIÇÃO DE PINTURA

Teve lugar durante este período, na Galeria de Arte João Pedro Veiga, ao Equuspolis, a
inauguração da Exposição de Pintura de Eduarda Santos Silva.
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EQUUSPOLIS

- A Obra do Equuspolis/ Margens da Lagoa da Alverca, vem merecendo uma atenção e
grande preocupação, por parte da Tutela do Pelouro e Divisão Municipal respectivas.
- Durante este período, sucederam-se várias reuniões de trabalho entre os responsáveis da
Câmara Municipal, no terreno, e o Empreiteiro, determinando algum avanço da Obra,
consequência, também, de um esforço da Edilidade, para a disponibilidade financeira,
necessária, para que seja cumprido o pedido de prorrogação, solicitado pelo Empreiteiro, o
qual tem a intenção de terminar os seus trabalhos no final de Outubro.
REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA AZINHAGA

- Colocação de pavimento em borracha, substituindo o pavimento britado
- Colocação de equipamentos novos para as crianças, conjunto de baloiço/escorrega, mola e
prancha, sendo ainda colocados os equipamentos de Fitness, na sua envolvente.
REQUALIFICAÇÃO DO JI DA GOLEGÃ

- Retirada de equipamentos degradados e colocação de equipamentos novos.
- Reabilitação do pavimento exterior, colocação de mobiliário novo, assim como, pintura de
alguns espaços interiores.
OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA EB 2,3/S MESTRE MARTINS CORREIA

Além das intervenções, regularmente solicitadas pelo GAP, são de relevar a remarcação dos
campos de jogos e pintura do parque lúdico/infantil, entre a EB 2,3/S e a EB 1.

CINE-TEATRO GIL VICENTE

- Iniciou-se o processo de Reabilitação do Cine-Teatro Gil Vicente, conforme acordo com a Santa
Casa da Misericórdia da Golegã.
- Definiram-se as intervenções no edifício, que determinaram os critérios e objectivos do
Projecto, que nos finais de Setembro estará concluído, sendo então, submetido a Concurso,
pela Câmara Municipal da Golegã, numa Candidatura ao “PARU“.
- Retirada do mobiliário existente para ser preservado, além dos estragos, que poderia estar
sujeito, pois, a Câmara optou pela demolição da platibanda da fachada, para a Rua do Teatro,
em risco de queda, que vinha comprometendo a segurança e saúde públicas.
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REDE VIÁRIA MUNICIPAL

-Repavimentação de alguma degradação dos troços municipais, nomeadamente, a provocada
por agricultores ou seus fornecedores, estando em conclusão a intervenção da EM dos
Lázaros.
- Dotação de novos Mapas, na Rede Viária Municipal, que integra as freguesias da Golegã,
Azinhaga e Pombalinho.
LAGOA DA ALVERCA

A Câmara Municipal redobrou esforços, no sentido de debelar a praga dos Jacintos de água,
que podem comprometer gravemente o ecossistema local.
DESINFESTAÇÕES

-Foi concluída a 4ª intervenção anual, pela empresa Desinfecções Sul Tejo Lda. A intervenção
consiste na desratização e desbaratização das tampas das caixas de visita da rede de saneamento
básico e caixas de visita do colector de águas pluviais de todo o Município.
-De salientar a intervenção esporádica, com firmeza e eficácia, aquando da detecção de um ninho
de Vespa Asiática, num domicílio da Vila da Golegã, que a Câmara Municipal solicitou à DST, logo
que foi denunciado.
SITUAÇÃO FINANCEIRA

Os números apresentados no Mapa da Situação Financeira anexo falam por si, mostrando os
resultados de uma gestão preocupada e diligente. Atente-se na diminuição da dívida aos
fornecedores de conta corrente e de imobilizado, como ainda, com esforço, já a amortização
do empréstimo de curto prazo.

Tendo sido, assim, relatadas os mais relevantes actos e factos do Executivo, a que muito me
honra presidir, aceite, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, os melhores cumprimentos do
Presidente da Câmara Municipal,

Paços do Concelho da Golegã, aos 23 de Setembro de 2019
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