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 23 de Novembro de
2019 a 18 de Fevereiro de 2020, para V. conhecimento e dos Senhores membros da Assembleia
Municipal a que Ilustremente preside:
Além do quotidiano da gestão da Câmara, são de relevar, alguns dos actos e factos, deste
período de Actividade Municipal, de cerca de 9 dezenas de dias.
SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS

Em Lisboa, ao Terreiro do Paço, no Ministério das Finanças, com o Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais, Dr. António Mendonça Mendes, num debate pela defesa da pretensão justa
do Município da Golegã, o Presidente da Câmara manifestou as suas pretensões em prol da
saúde económico financeira do nosso Concelho.
TRANSIÇÃO DO POCAL PARA O SNC-AP

O Executivo, com os Dirigentes, fez tornar realidade o Sistema de Normalização Contabilística,
tendo o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais dado lugar a um novo normativo
contabilístico, para as Administrações Públicas, o qual permite uniformizar os procedimentos e
aumentar a fiabilidade da consolidação de contas, reaproximando-as das práticas do sector
privado.
GOLEGÃ E AZINHAGA / REABILITAÇÃO DOS DIQUES DO CONCELHO

Neste período autárquico, deu-se continuidade ao Projecto, evidenciado pela intervenção no
Dique D´El Rei à Azinhaga, na prossecução do objectivo principal de promover a prevenção e
gestão de riscos, abrangendo todos os Diques do Concelho.
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CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA GOLEGÃ

Durante este período, foi submetida a Candidatura ao Programa PARES 2.0 – 2ª Geração, no
âmbito da Ampliação, Remodelação e Reabilitação da Creche do Centro Social e Paroquial da
Golegã, cujo Projecto foi elaborado pelos Serviços da Câmara Municipal da Golegã.
EQUUSPOLIS/ INTERVENÇÃO

Neste período autárquico, uma das vertentes do Complexo Equuspolis, em reabilitação, teve a
sua reabertura, fruindo já, a população, do espaço denominado Parque da Juventude, que
integra, também, as instalações sanitárias renovadas, que servem todo o Jardim do Complexo.
O diálogo com a CCDR do Alentejo, manteve-se, também, pelas vicissitudes, daquela
intervenção que é do conhecimento geral, de benefícios não ideais, de que vem sendo alvo,
com o objectivo de devolver aquele espaço, na totalidade, ao público, cuja utilização, foi
interrompida por determinação do anterior Executivo, ao eleger a acção, a obra, que por todos
é evidenciada, no terreno.

GOLEGÃ / CINE-TEATRO GIL VICENTE

Foi submetida a candidatura da Recuperação e Reabilitação do edifício do Cine-Teatro da
Golegã, no Balcão 2020, com o código ALT20-08-2316-FEDER-000089, com sucesso no dia 11 de
Fevereiro de 2020.
GOLEGÃ / ESTRADA DE SÃO MIGUEL / VCE / EN 243

Está praticamente concluído o Projecto de reabilitação da Estrada de São Miguel/ VCE/EN 243/
Álamos (teve de ser aditado ao projecto a rotunda de intercepção da EM com a EN), com o
objectivo de retirar os pesados que ainda circulam na Rua Timor Lorosae, última artéria onde é
permitida a sua circulação na Urbe da Golegã, que irá ser com a maior celeridade submetido a
Concurso Público.
GOLEGÃ/ EN365 /ENTRONCAMENTO

Pela segurança dos nossos munícipes e de quem nos procura, o Presidente da Câmara
Municipal, com o Gestor Regional do IP, S.A., conseguiu uma resposta célere, no terreno, com
limitação de velocidade. Os acidentes repetem-se e a causa parece ser a mesma,
independentemente das características da rodovia, certamente, será a velocidade, que
provocará o capotamento dos pesados. O Presidente da Câmara transmitiu ao Gestor que
protelar qualquer atitude ou acção, no sentido de evitarmos feridos ou mortes, seria
negligenciar a segurança pública. Referiu-Lhe, ainda, que esperar pelo IC3/ A13, que consta do
Plano Rodoviário Nacional, sem que se tenha a certeza da sua exequibilidade, seria ausência de
responsabilidade na defesa e prevenção do que poderá vir a ocorrer, com consequência graves,
reafirmando-Lhe, também, que o aumento do tráfego, merecia, alargamento bilateral da faixa
desta rodovia, com dois sentidos. Assim, foi acordado entre ambos, que esperar por uma
mudança radical do troço alternativo, seria esperar que nada acontecesse pela sorte ou acaso.
Assim, instituiu-se limite de velocidade, no tramo onde mais acidentes se verificam.
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AZINHAGA / LARGO DA PRAÇA

Finalizam-se os detalhes da reabilitação da Praça na Azinhaga, já que o actual Executivo
entendeu alargar a área, em causa. Assim, a obra será submetida a Concurso Público com
maior brevidade.
AZINHAGA / ESTAÇÃO
RODOVIÁRIA

DE

MATO

DE

MIRANDA

/ PASSAGEM

SUPERIOR

De referir, a reunião com as Infa-estruturas de Portugal, no âmbito da intervenção a realizar na
Linha do Norte e em especial na Estação de Mato Miranda, com a presença do Eng. Victor
Sequeira, Gestor Regional de Leiria e Santarém. Ainda na mesa, Isabel Pena, Carla Salgado, Rui
Belo, da Direcção de Engenharia e Ambiente, responsável pelo desenvolvimento do projecto, e
António Castanheira da Direcção de Segurança. Uma intervenção, na qual a Câmara se implica
para a segurança dos seus Munícipes.
POMBALINHO / REDE VIÁRIA

Conforme assumido, foram instalados elementos redutores de velocidade no cruzamento das
Estradas Municipais, onde convergem a Estrada de Sta. Inês, ao Casal Centeio, a Estrada Real,
no Pombalinho, e a que de Mato de Miranda lhe dá acesso, contribuindo, assim, para a
segurança rodoviária no nosso Concelho.
POMBALINHO / IGREJA

A Câmara Municipal dotou o espaço fronteiro à fachada da Igreja do Pombalinho, com
projectores para sua iluminação definitiva, valorizando assim, aquele templo, conforme havia
sido prometido, dignificando um espaço, de um modo e forma que ninguém, ainda, havia
elegido.
CONSELHO GERAL ESCOLAS/ AGRUPAMENTO GAP

O Presidente da Câmara, também responsável, pelo Pelouro da Educação, fez questão de estar
presente em mais uma reunião do Conselho Geral.
ENTREGA DE DIPLOMAS DE MÉRITO

Na EB 2,3/S, Mestre Martins Correia, teve lugar a Cerimónia de Entrega dos Diplomas de
Conclusão do Ensino Secundário, dos Quadros de Valor e Excelência e do Prémio de Mérito
Agromais, na qual o Presidente da Câmara proferiu algumas palavras, associando-se e
implicando-se no acto, como é seu apanágio.
ESCOLAS EB1´S, JI´S DO CONCELHO E CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

Estas instituições mereceram da parte da Câmara Municipal, um manifesto de presença e
atenção, no período de Natal, com ofertas simbólicas aos discentes.
ESCOLA EB 2,3/S DA GOLEGÃ

Este Executivo prometeu e cumpriu, dotando todas as Salas de sistema de aquecimento!
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EXPOSIÇÃO DE PINTURA

Na Galeria João Pedro Veiga, ao Equuspolis, abriu ao público a Exposição de Pintura “D. Quixote
de la Mancha”, de Irene Gomes, que se encontra ainda patente ao público, corroborando o
convite a toda a Assembleia Municipal!
MERCADO DE NATAL

A Câmara Municipal, através da sua Divisão de Intervenção Social, levou a efeito, o Mercado de
Natal, de 6 a 15 de Dezembro, no Largo da Imaculada Conceição.

GOLEGÃ DISTINGUIDA PELA FEDERACIÓN HÍPICA EXTREMEÑA

A Câmara Municipal da Golegã, em Badajoz, mereceu da Federação Hípica Extremenha, uma
distinção, pelo seu trabalho e profissionalismo, em relação ao mundo equestre ibérico. Um
reconhecimento que engrandeceu o nosso Município.
ENTREGA DE MEDALHA DO CONCELHO À ATLETA BEATRIZ FERREIRA E DIA
MUNDIAL DA CRIANÇA / X-TERRA

No Dia Mundial da Criança, numa iniciativa da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em
Risco, as Crianças do Concelho, que haviam apadrinhado os Atletas do X-TERRA, nacionais e
estrangeiros, apoiando-os nas várias etapas da competição, viram o seu reconhecimento, pela
Câmara Municipal, pela CPCJ e pelo Núcleo Sportinguista da Golegã, em Sessão Solene no
Salão Nobre dos Paços do Concelho da Golegã, com a entrega a cada uma, de um registo
fotográfico “Atleta/Padrinho”.
Nesta cerimónia foi entregue a Medalha do Concelho à Atleta Beatriz Ferreira.

ENCONTRO ANUAL DE TÉCNICOS DA ERT

A consideração que o Pelouro do Turismo tem pela Entidade Regional do Turismo
Alentejo/Ribatejo, motivou a presença, em Reguengos de Monsaraz, de Autarcas, Dirigentes e
Técnicos, no Encontro Anual, que na última edição havia tido lugar, na Golegã.
SEMINÁRIO INTERNO DA CIMLT

A Câmara Municipal fez-se representar pelo Presidente da Câmara e pela Chefe do GAP, no
Seminário da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, que teve lugar na Nazaré, para
análise e debate sobre o presente e futuro do nosso Município
MENDES GONÇALVES

A Câmara Municipal da Golegã, através do seu Executivo, em permanência, fez questão de estar
presente no dia comemorativo de Natal e final do Ano, da Empresa Mendes Gonçalves, pela
sua importância social e económico-financeira, no nosso Concelho.

Relatório da Actividade Municipal – Pág. 4

JANTAR DE NATAL CMG/ GALA DO NÚCLEO SPORTINGUISTA DA GOLEGÃ/ CASA
DO POVO DOO POMBALINHO/ E JF´S

O Presidente da Câmara Municipal, fez questão de se ausentar, temporariamente, do Jantar
Anual da Câmara Municipal da Golegã, no Museu Rural, para estar presente na Gala/Jantar de
Natal do Núcleo Sportinguista da Golegã, na Quinta da Guadalupe. A Câmara esteve presente,
também, nas manifestações afins, da Sociedade Recreativa Musical Azinhaguense, da Casa do
Povo do Pombalinho e das Juntas de Freguesia do Concelho.
CORRIDA DE SÃO SILVESTRE

À semelhança dos anos anteriores, realizou-se este evento, que contou com a presença de
meio milhar de participantes
COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO E REDE SOCIAL

Durante este período, cumpriu-se com a mesma regularidade de sempre, como é apanágio
deste Executivo, o debate e o diálogo, com os representantes destes “instrumentos”,
defensores da dignidade da nossa Comunidade.
FÉRIAS CRIATIVAS DE NATAL

Na acção e no terreno, a resposta que muitas das famílias do nosso Concelho, pretendem e que
este Executivo lhes deu e dá resposta e reconhecimento à sua pretensão.
GOLEGÃ, AZINHAGA E POMBALINHO

Neste período, a Câmara promoveu a “Actividade Sénior Activo”, nas três Freguesias, nas quais
se iniciou, assim como, no início da actividade das “Caminhadas pelo Concelho”.
GOLEGÃ/ BIBLIOTECA MUNICIPAL

Durante este período, o nosso Município viu aprovada a Candidatura ao Projecto "BIBLIOTICS"
no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas
(PADES), apresentada pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, no âmbito do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas (PADES).
O Projeto «BiblioTICs» prevê a formação dos Técnicos das Bibliotecas da Rede Intemunicipal,
capacitando-os para a realização autónoma de ações de promoção das literacias digitais, bem
como a aquisição de meios tecnológicos adequados à realidade actual e reforço das colecções
atualizadas nesta área.
Uma das ações no âmbito deste projeto, será o apoio permanente nas literacias digitais básicas,
de forma informal e pontual, aos cidadãos que o solicitem, em qualquer uma das bibliotecas da
Rede.
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GOLEGÃ ETAR / ETARI

Durante este período o diálogo com a Mendes Gonçalves, continuou a ser regular e proveitoso
para que a ETARI, dentro de alguns meses cumpra a sua função, já que a oferta à nossa ETAR é
demasiada, a qual não estava prevista para afluxo industrial. Para que não restem dúvidas,
porque alguns, em vez de elevarem a Golegã, Concelho, gostam de a denegrir, publicando
imagens de factos de carácter ocasional, devidas a descargas pontuais com pH elevado, que
poderão dar o aspecto de espuma no embate das rejeições com o rio, pela diferença de cotas,
pela presença de alguns compostos, tais como detergentes e gorduras, que poderão não estar a
ser tratados ainda com a máxima e desejada eficácia, eis o ponto da situação actual, que está a
ser acompanhada pelas entidades, entre outras , como a APA.
Como é do conhecimento da maioria dos nossos Deputados Municipais, alguns dos quais,
parecem não estarem inteirados na nossa realidade, o actual Executivo Municipal, confrontouse, após a sua tomada de posse, em Outubro de 2017, com o abandono total, a que haviam
sido votadas as infra-estruturas e os equipamentos das ETAR´S e das Estações Elevatórias da
Golegã e da Azinhaga, vitais para a saúde pública e para o ambiente daquelas duas Freguesias
do Concelho, conforme expresso e ilustrado pelo primeiro Boletim Oficial, em Dezembro de
2017, corroborando a notificação ocorrida em 28 de Fevereiro de 2018, no âmbito do processo
de contra-ordenação n. DJUR.DCCO.00109. 2018, na sequência da acção de fiscalização, levada
a efeito pela Agência Portuguesa do Ambiente, a 26 de Junho de 2017, em que foi verificado o
incumprimento dos valores de limite de emissão permitidos por Lei, e que consubstancia uma
contra-ordenação muito grave, praticada com dolo e punida no mínimo em 240 mil euros e no
máximo em 5 milhões de euros.
Logo, este Executivo Municipal, em finais de Outubro de 2017, iniciou o diagnóstico da situação
das ETAR´S e Estações Elevatórias, com o objectivo da sua reabilitação e consequente definição
de prioridades. A ETAR e as Estações Elevatórias da Azinhaga, então ineficientes e
inoperacionais, hoje, passados 2 anos, a sua eficácia, é evidente, cumprindo na sua rejeição os
parâmetros legalmente exigíveis, provando a acção eficaz da Câmara, contrariando aqueles que,
pensavam ser impossível, apontando e querendo a nossa integração no Sistema “Águas do
Ribatejo”.
A ETAR e as Estações Elevatórias da Golegã viram, também, a sua reabilitação ser iniciada,
estando, praticamente, aptas a cumprir a função, para as quais foram projectadas, arrancando
em 2002, para um sobredimensionamento da população da Vila da Golegã, ou seja, cerca do
dobro da actual! Sucede, que se aditou nos finais de 2013, o início de uma laboração mais
acentuada e mais diversificada de uma indústria agro-alimentar, instalada na zona industrial da
Golegã, responsável pelo aumento da riqueza do Concelho e por centenas e centenas de postos
de trabalho. Entre 2013 e 2017, o então Executivo Municipal, não tomou qualquer deliberação
relativa à resolução do problema que se instalava com o aumento e intensidade produtiva
daquela Indústria, nomeadamente, na imposição de que fosse promovido o pré tratamento dos
efluentes industriais na rede de drenagem de águas residuais municipais!
Assim, para a ETAR da Golegã, atendendo a que a maioria dos equipamentos se encontravam
danificados, elegeram-se prioridades de intervenção, com vista a conseguir melhorar no menor
tempo possível a qualidade do efluente rejeitado no meio receptor. Foram eleitas, como
prioritárias, a operacionalização do arejamento e a gradagem para minimização de gorduras e
sólidos grosseiros nas etapas de tratamento a jusante, verificando-se actualmente o
funcionamento de ambas as valas de oxidação, incluindo o arejamento e os agitadores
submersíveis, preconizando-se para o ano que entra, a automatização do arejamento de acordo
com as necessidades de oxigénio.
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Na realidade, as intervenções efectuadas, na ETAR da Golegã, foram relevantes, para devolver a sua
funcionalidade, nomeadamente, pela reparação e reabilitação dos arejadores e agitadores
submersíveis, do espessador de lamas, da bomba de alimentação de lamas, do sistema de
recirculação/extracção de lamas, de tamisadores e dos decantadores/sedimentadores, sendo ainda,
de referir, que a montante da ETAR se efectuaram inúmeras reparações de equipamentos elevatórios
para que as Estações pudessem, de novo, cumprir o seu objectivo.
Não obstante as intervenções mencionadas e como vem sendo apresentado em reuniões de
acompanhamento com a APA e nos relatórios que lhe são enviados com regularidade, ainda não
temos a ETAR da Golegã, com a eficiência programada e desejada, entrando agora na fase de
reabilitação do tratamento preliminar, incluindo o desarenamento e o desengorduramento, além de
outras acções, tais como, substituição do autómato, automação do arejamento e recirculação de
lamas, monitorização do oxigénio dissolvido e medição de caudais, alteração do sistema de
desidratação de lamas, (que actualmente é efectuado por leitos de secagem), finalizando, assim, o
programa que encetámos para a eficiência de tratamento das Águas Residuais, apesar conscientes da
realidade, que é a existência de cargas afluentes à ETAR, claramente, superiores e diferentes das que
constituem os efluentes domésticos!! Assim, o esforço do actual Executivo Municipal, consistiu no
enfoque, junto da referida indústria agro-alimentar da qual resultam as elevadas cargas com as
características evidenciadas, para que implementasse o pré-tratamento, a qual, numa resposta o mais
célere possível, iniciou a construção da sua ETARI, prevendo-se, nos primeiros meses de 2020, o seu
arranque em pleno funcionamento, evitando, assim, as variações de carga, os regimes de caudal, as
razões CBO5/CQO, o teor de óleos e gorduras, bem como o pH actualmente recepcionados, para se
conseguir o sucesso do tratamento, que a Câmara ambiciona, a curto prazo, para o cumprimento
integral dos VLE e a protecção adequada dos recursos hídricos.
ASSINATURA DO PROTOCOLO COM A LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

Presidente da Câmara Municipal e Presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Eng. Francisco
Cavaleiro Ferreira, assinaram o Protocolo que tem por objecto a cedência a título gratuito, do uso
das instalações sitas no Largo Imaculada Conceição – Palácio do Pelourinho (pelo respeito que a
privacidade dos utentes daquela entidade nos merecem), à Liga Portuguesa Contra o Cancro —
Núcleo Regional Sul, destinadas à execução dos Programas de Apoio ao Doente Oncológico e
Família, para efeitos da instalação da Delegação Local da Golegã.
CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Convocado a reunir a 23 de Janeiro, para Análise do funcionamento do CMJ e Nomeação do
representante do CMJ no Conselho Municipal de Educação, lamentavelmente, uma vez mais, foi
relevante a ausência participativa e implicativa, a qual ditou, de novo, falta de quórum, para
deliberação efectiva e legitimada por Lei.
XXVI CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

A Câmara Municipal esteve presente, através do seu Vice-Presidente, naquele Congresso que
congrega as três centenas de Município de Portugal .
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SITUAÇÃO FINANCEIRA

Os números continuam a falar por si!!! Atribulado, preocupado, empenhado, dedicado,
cumprindo promessas a que foi alheio, como a “obra” do Equuspolis, plena de vicissitudes,
este Executivo vai reduzindo a dívida, por não efectuar despesas desnecessárias, ao invés de
aumentar taxas, como a da Água, impostos como o IMI, entre outros, e no dia-a-dia
respondendo às solicitações e exigências dos seus Munícipes. Assim, atente-se à evolução, ou
seja, à diminuição da dívida:
- 23/09/2019 – 2.840.664,74€!
- 22/11/2019 – 2.759.655,60€!!
…..
- 18/02/2020 – 2.279.147,09€!!!
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 18 de Fevereiro de 2020
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