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MUNICÍPIO DE GOLEGÃ

2150 Golegã

CÂMARA MUNICIPAL

Senhor Presidente
Eis, os principais actos e factos mais relevantes da Actividade Municipal de 19 de Fevereiro a
22 de Junho 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, muito marcado pela Pandemia COVID-19.
Na realidade, o Concelho da Golegã, face ao surto pandémico que ainda cursa, demarcou-se por
uma acção do Executivo Municipal, que passou pela antecipação, por uma estratégia e
programação, que se traduziram no terreno com celeridade, firmeza e disciplina, as quais
determinaram, como mostraram e evidenciam os indicadores oficiais, ser o Município da região,
que durante mais tempo não teve qualquer caso positivo e o que teve menor incidência de casos
diagnosticados, tão só 3, no qual não se verificou qualquer óbito causado pelo SARS-2! De
relevar, o papel estratégico e central da comunicação, a promoção de um canal aberto diário e
medidas efectivas, para cumprimento das leis de Estado de Emergência, além das medidas de
solidariedade, acompanhamento e protecção, nomeadamente para as famílias carentes,
envelhecidas, com refeições porta a porta, aquisição de bens e pagamentos de serviços, assim
como, entre outras, isenções de pagamento de rendas, de tarifas fixas de água, saneamento e
resíduos sólidos, conforme conhecimento de todos, por via oficial da Câmara Municipal, quer
por escrito, quer online/net. De salientar, ainda, a distribuição de EPI´s, tal como, a dotação de
Equipamento de Protecção a várias instituições( Centro de Saúde, Bombeiros), como ainda, a
colaboração no rastreio/ teste de COVID-19, nas Santas Casas da Misericórdia da Golegã e da
Azinhaga e na Casa do Povo do Pombalinho. Após as medidas de desconfinamento, vem-se
procedendo progressivamente à reabertura dos espaços encerrados, congregando-se os esforços
necessários, para que o dia-a-dia comece a retornar à normalidade conforme desejado por
todos, sempre de acordo, com as restrições emanadas pela Direcção-Geral de Saúde.
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Neste período, concluíram-se as intervenções nos Diques da Malã e D´El Rei, o Dique da Labruja
decorre a bom ritmo, faltando a finalização das Portas de Água do Dique de S. João e a entrada em
obra do Dique dos Vinte.
Conforme agendado, foi aberto o Concurso para a reabilitação do Cine-Teatro Gil Vicente, para
que a obra se iniciasse, o mais breve possível. Quiseram as circunstâncias actuais, que o Concurso
ficasse deserto, pelos preços, nomeadamente da mão de obra, que terão desmotivado os
concorrentes, determinando que a Câmara Municipal solicitasse ao Presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, reforço da verba no PARU, para abertura
de novo Concurso, com o valor base de 875.000,00€, acrescido de IVA, ao invés dos 682.195,77€
propostos no Concurso agora encerrado, por ausência de candidatos.
Foi concluído o Projecto da continuidade da VCE, da Rua Fernando Cunha à ER243, através da
reabilitação e aumento da largura da via de circulação na Estrada de São Miguel e construção de
Rotunda, na intersecção dos Caminhos Municipais 19 e 20 e da ER243 Riachos-Golegã. O Projecto
da Rotunda a executar, aguarda parecer positivo das Infraestruturas de Portugal, para a abertura
do respectivo Concurso.
A requalificação da Praça da Azinhaga, viu, também, concluído o seu Projecto, que será aberto a
Concurso com brevidade.
De relevar, ainda neste período, a intervenção para reabilitação, nos Pavilhões Desportivos da
Golegã e da Azinhaga.

No Pombalinho, teve lugar, em algumas artérias, a intervenção da Câmara na execução de caleiras
de escoamento de águas pluviais.
Foi concluída a 2ª fase do Jardim do Equuspolis e deu-se início à finalização da 3ª fase, com a
continuação da execução do Bar de apoio.
Continuou-se o combate regular à praga dos Jacintos da Lagoa, desde os Queimados à Alverca do
“Pisa Pau” até à Alverca do Campo, situação que motivou a pertinência de solicitação de apoio à
Secretária Geral/Directora do Fundo Ambiental, aproveitando a Candidatura ao Aviso respectivo
do Fundo Ambiental, pouco “explicita” para a nossa zona.
Conforme promessa, iniciaram-se as obras de São Caetano, com o início da obra de intervenção
para os arranjos exteriores do jardim, com a construção de casa da banho públicas.
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Durante este período de pandemia, a aposta do actual Executivo Municipal, na independência de
qualquer “Sistema de Águas”, revelou-se também, positiva, nesta situação, já que proporcionou
deliberação imediata e precoce para isenção ou redução de tarifas de água, ao contrário de outros
Concelhos que tiveram de consultar os Sistemas onde estão integrados. A intervenção e o esforço da
actual Câmara Municipal, perante as ETAR´s da Golegã e da Azinhaga, que reganham a
operacionalidade desejada, será completada pela finalização em curso da ETARI, na Zona Industrial
da Golegã, conforme entendimento entre o Município da Golegã e a Mendes Gonçalves, para PréTratamento de efluentes da sua Indústria Agro-Alimentar, 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, na ETAR da Golegã, conseguindo-se sucesso do tratamento, que a Câmara
ambicionava, para o cumprimento integral dos VLE e a protecção adequada dos nossos recursos
hídricos, ficando concluída a reabilitação total, iniciada em 2017/2018, que ainda se continua.
Foi assinado no Convento do Carmo, Torres Novas, o Protocolo com a Direcção-Geral dos Serviços
Prisionais, na pessoa do Diretor-Geral da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais/Dr.
Rómulo Mateus e com a presença de S.E. o Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Dr. Mário Belo
Morgado, com o objectivo dos reclusos apoiarem a limpeza urbana.
O Presidente da Câmara Municipal da Golegã, recebeu a Ministra da Agricultura, que se deslocou ao
Concelho acompanhada do Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, com o
objectivo de auscultarem, de debaterem e avaliarem situações a incluir na “Agenda da Inovação para
a Agricultura”.
A Câmara Municipal da Golegã com a Unidade de Cuidados na Comunidade Chamusca/Golegã, com
a ESS de Santarém e o Agrupamento de Escolas GAP, viram aprovado o Projecto "Comer e Mexer
para a Saúde Ter", para combate à Obesidade Infantil, que foi submetida à Missão Continente. Entre
outros, serão adquiridos equipamentos, tais como, bicicletas e paredes de escalada que permitirão a
prática de exercício físico pelos alunos.
A Cerimónia do 25 de Abril, teve como acto principal o hastear da bandeira, estando presentes o
Presidente da Assembleia Municipal, o Presidente da Câmara Municipal, os Presidentes das Juntas
de Freguesia do Concelho, o Comandante interino do Posto da GNR, a Comandante dos BVG e um
Membro da bancada do PS e um Membro da bancada da CDU.
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Algo de relevar, também neste período, é a redução da dívida do Município da Golegã! O actual
Executivo Municipal, que havia recebido um valor em dívida, aquando da sua tomada de posse,
em Outubro de 2017, de 3.216.694,35€, hoje, dia 22 de Junho de 2020, esse valor baixou para
1.971.121,63€.

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 22 de Junho de 2020
020
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