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Mensagem Introdutória
Nesta Edição 3 da Atividade Municipal, no cumprimento do imperativo legal, preceituado na alínea
c) do n.º 2 do artigo 25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Executivo Municipal
apresenta à Assembleia Municipal, aquela que foi a Atividade Municipal, no período mencionado e
o estado do Município em termos de Situação Financeira à data de 21 de abril.
Conforme a metodologia seguida nas duas edições anteriores, a apresentação da Atividade
Municipal será distribuída por Pelouros, sendo que se pretende destacar na presente nota
introdutória, a ação “Golegã Missão Ucrânia”, o lançamento da nova marca “visitGolegã”,
acompanhada de uma nova plataforma online, na 33.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL)
e o novo símbolo do Município.
Assim, o Município da Golegã pioneiro na ajuda ao povo ucraniano, com a criação do movimento
de solidariedade “Golegã Missão Ucrânia”, esteve em articulação com as entidades oficiais,
empenhada em responder à crise humanitária causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Foi
assim, desenvolvida uma ação para prestar apoio aos refugiados no acolhimento de emergência
e integração no nosso Concelho e neste âmbito, foi realizado um levantamento da Habitação
disponível no concelho, de modo a acomodar as famílias de refugiados, através de ofertas de
agregados familiares que pretendem receber refugiados, quer em habitações quer no seio das
suas próprias casas. Este trabalho passou, também, pela identificação e levantamento de
oportunidades de emprego junto das empresas do Concelho, de empregadores interessados em
receber ou criar postos de trabalho que permitam aos refugiados a sua integração na vida ativa
local. E, por último, dar o Apoio Técnico oferecendo uma resposta por parte dos serviços da Ação
Social da Autarquia, para que as mulheres, crianças e famílias ucranianas sejam acolhidos com a
dignidade que merecem.
A par do bem receber, a modernidade e inovação são os objetivos que norteiam a nova imagem
que queremos promover e realçar como destino turístico. E por isso, o Município da Golegã lançou
na 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma nova marca exclusivamente dedicada à
promoção turística do Concelho, o “visitGolegã”, inspirada no ex-líbris da Golegã, o Cavalo, a nova
marca destaca o G de Golegã, simbolizando a abrangência das freguesias de Azinhaga, Golegã e
Pombalinho. A nova imagem de comunicação, conta com elementos identificativos dos rios que
banham a região e dos contornos dos campos e caminhos agrícolas da lezíria.
Simultaneamente e para que a identificação da Golegã seja centrada numa só imagem de marca,
moderna e assente na nova estratégia de comunicação aplicável a todas as áreas e sectores de
atuação da Câmara Municipal, alteramos o logotipo do Município, adaptando-nos assim às novas
exigências dos novos tempos, alcançando de uma forma mais eficaz e apelativa o público atual,
sem descurar a nossa essência Histórica e Cultural.

Vila da Golegã, 22 de abril de 2022.

O Presidente da Câmara Municipal

_________________________________
(António Carlos da Costa Camilo)
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Coordenação Geral
▪

▪

▪

A Câmara Municipal informa a fase do seguinte Procedimento Contratual:
Fase do Procedimento

Designação do Procedimento

Montante

Contrato Assinado

Prestação de Serviços – Assessoria Técnica –
Exploração de Instalação de Utilização de Energia –
Técnico Responsável

19 760,00 €

O Presidente da Câmara Municipal, em conjunto com a empresa “CODEMO”, representada
pelos Senhores Nelson Santos e Daniel Santos, assinaram o contrato de empreitada para
a Reabilitação das Coberturas em Amianto dos Edifícios do Município;
No âmbito da auditoria realizada e informada na edição anterior da atividade municipal, ao
Canil Municipal, foi aprovado o apoio financeiro, por parte do ICNF, que vai permitir assim
realizar as obras de requalificação/ampliação do Centro de Recolha Oficial/Canil.

Administração e Finanças
▪

▪

A Câmara Municipal informa a fase do seguinte Procedimento Contratual:
Fase do Procedimento

Designação do Procedimento

Processo remetido para
a AM

Empréstimo Bancário MLP - Reabilitação da
Escola EB 2.3 Golegã - Bloco A e B

Montante
233 599,61 €

Elaboração Prestação de Contas de 2021, em conjunto com a Chefe de Divisão da DAF.

Recursos Humanos
▪

O Executivo Municipal celebrou o Dia da Mulher e ofereceu uma flor a cada funcionária e
colaboradora do Município e das Juntas de Freguesia de Azinhaga, Golegã e Pombalinho;

▪

Articulação de Estágios Curriculares e Profissionais para os diversos serviços da Câmara
Municipal, de forma a dar aos alunos um complemento curricular e uma experiência de
formação-ação, para além da formação teórica em sala;

▪

Foram realizadas com o Presidente da Câmara Municipal, várias entrevistas no âmbito dos
pedidos de Mobilidade externa existentes.

Segurança e Proteção Civil
▪

Realizou-se no Salão Nobre dos Paços do Concelho a reunião de Planeamento e
Sensibilização para período de risco incêndio de 2022, presidida pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal, António Camilo e com a presença dos Senhores Presidentes das Juntas
de Freguesia do Concelho, do Senhor Comandante Operacional Distrital da ANEPC, David
Lobato, e também dos representantes das forças operacionais dos Bombeiros Voluntários
da Golegã, dos Bombeiros Sapadores do Distrito de Santarém, do Comando Territorial da
GNR da Golegã, GNR e ICNF de nível Distrital, bem como outras entidades civis ligadas à
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floresta. No final da reunião, o Senhor Presidente da Câmara Municipal da Golegã fez
questão de cumprimentar e agradecer a todo o dispositivo que se encontrava presente em
frente ao edifício da Câmara Municipal;
▪

Participação na Reunião Geral dos Serviços Municipais de Proteção Civil, onde foram
abordados vários temas do interesse dos municípios e também foi feito um balanço geral
no que se refere ao ano de 2021;

▪

Participação no briefing operacional realizado no Centro Coordenação Operacional Distrital
da Proteção Civil, em Almeirim, e com a presença do Comandante, David Lobato, de forma
a conhecer a operacionalidade das ações que são levadas a cabo por esta entidade;

▪

Promoção do Dia da Proteção Civil acompanhado de informação alusiva no site do
Município;

▪

Participação no Briefing Semanal do Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém
onde é trocada a informação relativa a riscos meteorológicos, de incendio e pandemias
(COVID-19) assim como, os acidentes que tiveram lugar no Município;

▪

Participação na reunião da Subcomissão Regional da Comissão de Gestão de Albufeiras,
onde foi dado a conhecer a realidade da seca que assola o país e tendo sido as entidades
participantes asseguradas que, apesar de estarem a ser implementadas medidas de
contenção para minimizar o gasto de água, as reservas de água potável não estão em risco
nos próximos 2 anos;

▪

Participação nas reuniões técnicas da Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada de
Fogos Rurais, para debater e escolher os projetos do Plano de Ação Sub-Regional que
integram o Plano Nacional de Ação, tendo como fim o garantir de uma frente unida que
fortaleça as respostas às necessidades da região;

▪

A Câmara Municipal da Golegã, através dos serviços da Proteção Civil, levou a cabo as
seguintes intervenções no Concelho:
▪

Acompanhamento dos procedimentos e trabalhos de demolição das ruínas da rua
Padre Marrão;

▪

Continuação do acompanhamento da última campanha agendada para o controlo
de pragas (muricídeos e baratideos) nas tampas de saneamento do Município, com
o reforço nos edifícios municipais – espaços exteriores do Centro de Alto
Rendimento e Estaleiro Municipal;

▪

Corte de estrada e acompanhamento na remoção de um enxame de abelhas (Ápis
melífera) do bairro do Casal das Flores, evitando assim o risco para a segurança
dos moradores;

▪

A regular monitorização, quer autorizadas ou suspensas, das queimas e queimadas
no Município, conforme a informação do risco de incêndio emanada pelo Centro
Distrital de Operações de Socorro de Santarém.
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Mercados e Feiras
▪

De forma a ir ao encontro da abertura progressiva do comercio, face às restrições impostas
pela pandemia do COVI-19, o Executivo Municipal fez aprovar, a isenção total de taxas e
tarifas referentes ao espaço de venda exercida por feirantes, no Mercado semanal
realizado no Largo do Arneiro, durante os meses de março e abril.

Planeamento e Gestão Urbanística
▪

Ao nível do PDM procedeu-se à realização da 2.ª reunião da Comissão Consultiva entre os
serviços e as entidades que se encontram a finalizar este processo;

▪

Participação na da 1.ª reunião da Comissão Consultiva do PDM do Município de Torres
Novas;

▪

A Câmara Municipal da Golegã, através dos serviços da DOUA reuniu com a empresa REN
No âmbito de um projeto para uma nova linha de transporte de energia.

Águas e Saneamento
▪

A Câmara Municipal informa a fase do seguinte Procedimento Contratual:
Fase do Procedimento

Designação do Procedimento

Contrato assinado

Prestação de Serviços
Análises de Abastecimento, Águas Residuais e
Similares

Montante
9 922,00 €

▪

O Executivo Municipal, fez aprovar o projeto de Regulamento de descargas de águas
residuais industriais no sistema público de drenagem do Município da Golegã;

▪

A Câmara Municipal da Golegã, através dos serviços da DOUA, levou a efeito a submissão
do licenciamento do ponto de rejeição da ETAR da Golegã.

Ordenamento, Obras e Loteamentos Particulares
▪

A Câmara Municipal da Golegã, através dos serviços da DOUA, levou a cabo as seguintes
intervenções no Concelho:
▪

Manutenção e conservação dos espaços verdes do Concelho, com relevância para
a desmatação e limpeza da área envolvente à Ponte Fernão Leite e a intervenção
nos relvados do Jardim, Parque de Jogos e DogPark, no Pombalinho;

▪

Conclusão da lavagem e pintura geral da Biblioteca Municipal José Saramago da
Golegã, bem como a requalificação de todo o espaço envolvente – jardim e páteo;

▪

Reparação e pintura do parque de estacionamento, na rua Prémio Nobel da
Literatura;

▪

Reabilitação do antigo espaço, que era ocupado pela Associação “Cantar Nosso” e
pelo Grupo de Forcados Amadores da Golegã, para servir de apoio aos serviços de
limpeza dos espaços verdes;
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▪

Inicio das obras de requalificação do Canil Municipal;

▪

Inicio das obras de requalificação da entrada da Av. D. João III, nomeadamente a
limpeza da área, sustentação com pedra das terras e barreiras e jardinagem;

▪

Preparação do Centro de Alto Rendimento (CAR) para o início da reparação e das
pinturas das várias fachadas.

Resíduos Sólidos e Urbanos
▪

Presença do Presidente da Câmara Municipal na realização periódica de reuniões de
trabalho referente às áreas de intervenção do Conselho de Administração da RSTJ.

Promoção e Desenvolvimento do Concelho
▪

O Presidente da Câmara Municipal escreveu um artigo de opinião no jornal “Diário de
Notícias”, onde salientou que “O turismo é um dos motores do desenvolvimento do nosso
país e, no caso de concelhos como o da Golegã, é um dos setores mais relevantes para o
desenvolvimento económico”. Artigo num jornal de expressão nacional, revela mais uma
vez os desafios e as apostas do Executivo Municipal, numa tentativa de elevar o Concelho
dando a conhecer o que de melhor temos;

▪

Foi recebida na Casa Estúdio Carlos Relvas, a equipa da RTP, liderada pelo jornalista Tiago
Góes Ferreira, do programa a “A Nossa Tarde”, com o objetivo de captação de imagens e
realização de peça jornalística para dar a conhecer a vida e obra de Carlos Relvas, bem
como da existência e singularidade do edifício, apelidado como o Templo da Fotografia;

▪

O Executivo Municipal recebeu na Casa-Estúdio Carlos Relvas o Grupo de Projeto
Património Fotográfico Nacional, para uma visita técnica ao local, com a finalidade de
valorizar e promover o vastíssimo espólio fotográfico de Carlos Relvas, bem como o
valiosíssimo estilo arquitetónico apresentado pelo Estúdio fotográfico, ímpar a nível
mundial;
O Presidente da Câmara Municipal esteve presente no jantar festivo do Governador do
Rotary, Paulo Martins do Distrito 1960, onde se celebrou a Cerimónia de Reconhecimento
do Profissional do Ano 2021-22, entregue ao empresário João Alberto Cardoso. De
salientar a importância da presença e associação do Município da Golegã neste evento
pelas causas que o Rotary Club do Entroncamento defende e pratica, como a promoção
da paz, o combate a doenças, o apoio à educação e o desenvolvimento económico, entre
outras;

▪

▪

O Presidente da Câmara Municipal, a convite do seu homologo de Torres Novas, esteve
presente no jantar de inauguração do 33º Festival do Cabrito que decorreu naquele
Concelho;

▪

No âmbito da proximidade institucional com os municípios próximos da Golegã, o
Executivo Municipal, a convite do Presidente da Câmara Municipal de Constância, marcou
presença nas Cerimónias do Dia do Concelho, nas Festas em honra a Nossa Senhora da
Boa Viagem e participou com uma embarcação, engalanada com a bandeira da Vila da
Golegã, no cortejo fluvial nos rios Tejo e Zêzere.
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Turismo
▪

O Município e o Executivo Municipal marcaram presença na 33ª Bolsa de Turismo de
Lisboa (BTL), onde lançou a sua nova marca, o “VisitGolegã”, exclusivamente dedicada à
promoção turística do Concelho. Pela ocasião da presença do Município neste Certame,
Sua Excelência o Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa,
visitou o stand do Município da Golegã, onde foi recebido pelo Presidente da Câmara
Municipal, António Carlos Camilo e pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, Diogo Rosa;

▪

O Município da Golegã divulgou na 33.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, o troço dos
Caminhos de Santiago nas freguesias do nosso concelho, participando no stand da
Federação Portuguesa do Caminho de Santiago;

▪

O Vice-presidente da Câmara Municipal, participou em Castelo Vide, na reunião da
Assembleia Geral do Turismo do Alentejo e Ribatejo da Entidade Regional do Turismo;

Cultura
▪

A Biblioteca Municipal da Golegã foi palco da atribuição do nome do Prémio Nobel da
Literatura, José Saramago, dando vida à pretensão e vontade do Presidente da Câmara
Municipal, em dignificar a obra e património do nosso Nobel e em rebatizar este espaço,
no decorrer das comemorações do centenário. O momento foi assinalado na presença da
Presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Río, do Comissário das Comemorações
do Centenário de José Saramago, Professor Carlos Reis, por Ana Saramago Matos, e pelo
escritor José Luís Peixoto, vencedor do Prémio Literário José Saramago em 2001. Esta
integração da Biblioteca Municipal da Golegã na rede de Bibliotecas José Saramago, irá
beneficiar o nosso concelho em diversas áreas, nomeadamente ao nível dos eventos que
aqui podem ser organizados e na consequente divulgação através dos meios de
comunicação ao dispor da Fundação, e perpetuar o enorme legado deixado por José
Saramago;

▪

A Câmara Municipal da Golegã é um interveniente orgulhosamente ativo na celebração das
"Comemorações do Centenário do Nascimento de José Saramago ", Prémio Nobel da
Literatura e ilustre Azinhaguense, que leva e eleva o nome da Azinhaga e do Concelho da
Golegã além-fronteiras.

▪

No âmbito das Comemorações dos 100 anos do nascimento do Prémio Nobel da Literatura
e a convite da Administração da Fundação José Saramago, o Executivo Municipal visitou
a sede da Fundação situada na Casa dos Bicos, em Lisboa. Foi realizada uma visita à
exposição permanente, guiada por Pilar del Río e por Ana Saramago Matos, tendo sido
testemunhado o excelente trabalho na divulgação e preservação da vida e obra do escritor
Azinhaguense. Para além do Executivo Municipal, esteve também presente o Presidente
da Junta de Freguesia de Azinhaga, bem como o Comissário das Comemorações do
Centenário de José Saramago, Professor Carlos Reis;
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▪

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, inaugurou a exposição 100 Anos de Saramago,
inserida nas comemorações dos 100 anos do Prémio Nobel da Literatura, numa
organização da Câmara Municipal da Golegã em parceria com a Associação da Amizade
e das Artes Galego Portuguesa. A exposição decorre em simultâneo na Biblioteca
Municipal da Golegã e na Biblioteca José Saramago, em Azinhaga. Nas duas mostras
coletivas, podem ser observadas diversas obras de artistas nacionais e internacionais,
todas elas relacionadas com a obra de José Saramago;

▪

No Dia Internacional da Mulher, o Executivo Municipal inaugurou, no Museu Municipal
Martins Correia, a exposição de desenho, pintura e escultura, do Escultor Mestre Martins
Correia, intitulada "A Mulher... Através do olhar de Martins Correia";

▪

Reunião na Casa-Estúdio Carlos Relvas com o Senhor Dr. Frederico Bonacho dos Anjos, no
âmbito de uma exposição de bromóleos do seu avô, que irá decorrer neste espaço;

▪

Preparação de workshop de bromóleos com o Senhor Renato Ferreira, que contempla
vários processos, tais como, a impressão a óleo (processo Rawlins que deu origem ao
bromóleo), a cianotipia, o Brown Van Dyke, o Gumoil, a Goma Bicromatada, o Albumen, o
Papel Salgado, os Calotipos, a Impressão Carbon, entre outras técnicas e processos que
remontam ao início da fotografia e que se encontram ligados á Casa Estúdio e a Carlos
Relvas;

▪

O Executivo Municipal, participou no “IX Passeio Equestre” da associação "Olé, Golegã",
marcando assim a retoma da atividade desta associação após dois anos de interregno.
Neste evento, o Município da Golegã lançou o repto para a participação no evento,
impulsionando assim o movimento associativo do nosso Concelho, que em muito nos
enriquece e valoriza a nossa cultura.

Saúde
▪

A Câmara Municipal informa a fase do seguinte Procedimento Contratual:
Fase do Procedimento

Designação do Procedimento

Adjudicado

Aquisição de desfibrilhadores automáticos
externos para os Edifícios Municipais

Montante
8 701,02 €

▪

Foram realizadas diversas desinfeções ambientais em IPSS do Concelho, na sequência de
surtos por COVID-19;

▪

Participação na Reunião do projeto Atlas da Saúde, a convite da Rede Portuguesa de
Municípios Saudáveis (RPMS), com a colaboração da Equipa de Investigação em Geografia
da Saúde da Universidade de Coimbra, coordenado pela Professora Doutora Paula
Santana. O objetivo final do projeto será a criação de uma plataforma tecnológica assente
em sistemas de informação geográfica, para disponibilização online do Atlas de Saúde da
RPMS, de acesso público, e que será monitorizada e atualizada periodicamente.
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Educação, Juventude e Desporto
▪

A Câmara Municipal informa a fase dos seguintes Procedimentos Contratuais:
Fase do Procedimento

Designação do Procedimento

Procedimento em fase de
Empreitada de Obras Públicas Reabilitação da
retificação – Erros &
EB 2.3 da Golegã
Omissões

▪

Montante

885 090,65 €

Adjudicado – Contrato
assinado

Prestação de serviços de dinamização do Centro de
Alto Rendimento de Desportos Equestres –
Realização de eventos equestres para o ano de 2022

23,131,00 €

Adjudicado – Contrato
assinado

Transformação / Transição Digital do Município da
Golegã – Plataforma de Gestão Global de Educação
de Apoio à Transferência de Competências

38 564,32 €

Realização do Conselho Municipal da Educação, no Edifício dos Paços do Concelho, com
a presença do Executivo Municipal e presidido pelo Presidente da Câmara Municipal,
António Camilo e com especial destaque para a presença do Delegado Regional de
Educação de Lisboa e Vale do Tejo, Dr. Bruno Miguel Santos, do Diretor do Agrupamento
de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho, Prof. Mário Ferreira e do Presidente da
Assembleia Municipal, José Miguel Riachos. De salientar que a educação é uma aposta e
um compromisso do Município da Golegã e por isso contamos com a participação dos
diversos intervenientes da área da Educação, subordinada à seguinte Ordem de Trabalhos:
▪

Divulgação documentos preliminares de atualização da Carta Educativa;

▪

Apresentação de Relatório referente às diferentes modalidades de ação social, em
particular no que se refere aos apoios socioeducativos, à rede de transportes
escolares e à alimentação;

▪

Relatório sobre medidas de desenvolvimento educativo, no âmbito do apoio a
crianças e jovens com necessidades educativas especiais e da organização de
atividades de enriquecimento curricular;

▪

Condições dos Edifícios e Equipamentos do Agrupamento /Apresentação das
Intervenções de qualificação e requalificação de edifícios escolares;

▪

Apresentação do Projeto PADDinvest - Plano de Investimento no âmbito do PADDE
- Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas;

▪

Análise dos resultados Escolares do 1º período letivo;

▪

Estado de execução da Carta de Missão do Diretor do Agrupamento de Escolas.
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▪

Realização do Conselho Municipal da Juventude, no Edifício dos Paços do Concelho, com
a presença do Executivo Municipal e presidido pelo Presidente da Câmara Municipal, para
a apresentação e apreciação da Prestação de Contas do ano 2021 e para a criação do
grupo de trabalho para a revisão do Regulamento e Regimento do Conselho Municipal da
Juventude;

▪

Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Azinhaga, Golegã e Pombalinho,
onde se abordou os temas como a Cooptação de individualidades ou
instituições/organizações para designação dos representantes da comunidade local no
Conselho Geral, análise do relatório Trimestral de Avaliação do Plano Anual de Atividades
e Relatório Trimestral sobre a evolução da qualidade de ensino , o Plano de Ação 21-22
(Selo EQAVET) e Relatório do Progresso Anual 21-22 (Selo EQAVET), e ainda o Regimento
do Cursos Profissionais;

▪

Participação nos encontros do grupo de Stakeholders do Agrupamento de Escolas de
Golegã, Azinhaga e Pombalinho, para identificação e definição dos Cursos Profissionais
para o ano letivo de 2022/2023;

▪

Presença no 1º Conselho Eco-Escolas, realizado no Agrupamento de Escolas, que contou
com a apresentação sumária da Metodologia do Programa Eco-Escolas, a aprovação do
Regimento do Conselho Eco-Escola do AEGAP, análise dos resultados da Auditoria
Ambiental e o Plano de Ação para o ano letivo 2021-2022. Foram ainda discutidas as várias
ações a desenvolver com a colaboração da autarquia;

▪

No âmbito da execução da Revisão da Carta Educativa da Golegã, e chegada a fase de
elaboração do “Programa de intervenção de ampliação e modernização da oferta de
equipamentos educativos até 2030”, a Câmara Municipal da Golegã reuniu com o Chefe de
Equipa da CEDRU – Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano, Lda., Luís
Carvalho, e a representante da Divisão de Planeamento, Ambiente e Gestão de Projetos da
CIMLT, Natasha Oliveira. Esta reunião serviu para partilhar informação sobre o projeto que
irá decorrer de requalificação no nosso parque escolar, a fim de mencionar os
investimentos previstos, e necessários, para constar na Carta Educativa e ser a base para
futuras candidaturas de financiamento;

▪

No âmbito da parceria entre a Comunidade Intermunicipal Lezíria do Tejo e o Município de
Golegã está a ser levado a efeito, para os pais, encarregados de educação e cuidadores de
crianças entre os 3 e os 8 anos de idade a ação do 4º Grupo de Pais 3/8 anos. Este Grupo
de Pais, é desenvolvido, pela Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária da Golegã,
no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar;

▪

No âmbito das suas competências e obrigações legais, o Município, dinamizou na
interrupção letiva da Páscoa, as Férias (Cri)Ativas Júnior (para crianças dos 3 aos 6 anos)
e as Férias (Cri)Ativas Juvenil (crianças dos 6 aos 10 anos de idade), no Jardim de Infância
de Azinhaga e Golegã, assim como na EB1 de Azinhaga e Golegã. Neste sentido, o objetivo
foi proporcionar às crianças residentes no concelho da Golegã, uma oportunidade para
experimentarem e vivenciarem um conjunto de atividades de âmbito desportivo e cultural,
de modo que fiquem sensibilizados para a continuidade da prática desportiva e para que
estimulem o desenvolvimento de valores para a sua formação pessoal;
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▪

O Executivo Municipal marcou presença na celebração do Carnaval na comunidade do
Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho;

▪

O Executivo Municipal, esteve presente na plantação de Árvores Autóctones na Escola
Mestre Martins Correia, no âmbito do projeto da criação de um bosque mediterrânico no
recinto escolar;

▪

Foi adquirido um equipamento de ar condicionado para equipar o ginásio das piscinas
municipais;

▪

Com a conclusão da obra, pelos serviços da DOUA, o Executivo Municipal inaugurou o novo
Parque de Jogos no Agrupamento de Escolas de Azinhaga, Golegã e Pombalinho, que dará
ao Parque Escolar um novo espaço para recreio das crianças do 1º Ciclo, onde podem
usufruir de um campo de jogos com relva sintética e um parque infantil dotado de
equipamentos próprios para as crianças;

▪

Realizou-se na Vila da Golegã, pela primeira vez, as Jornadas Equestres da Juventude,
numa organização conjunta entre o Município da Golegã e a Federação Equestre
Portuguesa, que potenciou competições nas nove disciplinas equestres, onde estiveram
presentes ao longo de toda semana de competição cerca de 500 jovens atletas. De realçar
a participação da Guarda Nacional Republicana através da realização de atividades
formativas, como Slide, Rapel, Escalada, Interação com Binómios Caninos e outras, abertas
a toda a comunidade jovem do Concelho e que reforçou o objetivo de afirmação deste
evento como estratégico no desenvolvimento do desporto equestre no nosso país e
concelho, potenciando assim a evolução dos escalões formativos nas mais variadas
disciplinas equestres, afirmando a Golegã como a Capital do Cavalo;

▪

Realização da 7ª edição da Corrida São Silvestre e 4ª Caminhada da Biosfera, que marcou
o regresso aos grandes eventos no Concelho da Golegã, envolvendo cerca de 450
participantes. Nesta edição, houve vários voluntários do movimento associativo no apoio
prestado à prova, que contou ainda com a animação cultural em diversos pontos do
percurso do Rancho Folclórico da Golegã, e da Associação Cultural Cantar Nosso.
Também, contou-se com a associação e o apoio a este evento de várias empresas locais,
garantindo assim o enorme sucesso do mesmo;

▪

O Presidente da Câmara Municipal acompanhou o desenrolar das provas equestres, tendo
estado presente nos momentos protocolares do Concurso de Saltos Nacionais de
categoria A, provas de obstáculos, que decorreram no Centro de Alto Rendimento de
Desportos Equestres – HIPPOS;

▪

O Vice-Presidente da Câmara Municipal participou no Encontro Nacional de Vereadores,
em Estarreja, onde se abordaram temas como a empregabilidade e empreendedorismo
dos jovens, de forma a encontrar soluções para que os municípios possam facilitar
oportunidades de desenvolvimento de competências essenciais à empregabilidade de
qualidade e empreendedorismo jovem, e com isso apoiar a fixação dos seus jovens;
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▪

Alteração do Calendário de Desporto Equestre do corrente ano de 2022, com as provas a
realizar no HIPPOS Golegã – Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres:
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Inovação, Gestão e Modernização Administrativa
▪

A Câmara Municipal informa a fase do seguinte Procedimento Contratual:
Fase do Procedimento

Designação do Procedimento

Montante

Contrato assinado

Aquisição de software informático
Aquisição de licenças CSP para os Serviços
Municipais

9 117,87 €

Comunicação, Relações Internacionais e Cooperação
▪

Participação nas diversas reuniões com a CIMLT, com discussão de diversos assuntos de
relevo para o Município e para a cooperação com os restantes concelhos da Comunidade
Intermunicipal;

▪

O Presidente da Câmara Municipal marcou presença, em Almeirim, na Gala do jornal “O
Mirante” no evento “Personalidades do Ano 2021” e entregou a distinção da Personalidade
do Ano Política a Hélder Esménio, o Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de
Magos.

Ambiente (Limpeza Urbana, Higiene e Promoção Ambiental)
▪

A Câmara Municipal informa a fase dos seguintes Procedimentos Contratuais:
Fase do Procedimento

Designação do Procedimento

Montante

Adjudicado – Contrato
assinado

Reabilitação das coberturas em amianto dos
edifícios municipais – Estaleiro Municipal

67 438,25 €

Em fase de entrega de
propostas

Prestação de Serviços de Lavagem de
Contentores no Concelho da Golegã

56 700,00 €

▪

No dia 21 de março, Dia Mundial da Árvore e da Floresta e após a intervenção de
recuperação profunda da ceifeira aquática, levada a cabo pela equipa da DOUA do
Município da Golegã, foi colocado em pleno funcionamento;

▪

O Município da Golegã em parceria com o Rotary Club do Entroncamento, no âmbito das
comemorações do seu 40º aniversário, celebrou o Dia Mundial da Árvore e da Floresta,
com a plantação de uma árvore, denominada de “Árvore da Amizade”, bem como a
colocação de uma placa alusiva ao evento. Estiveram presentes nesta comemoração, para
além do Executivo Municipal, o Senhor Presidente do Rotary Club do Entroncamento,
Sérgio Gomide, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Golegã, Carlos Santana e a
Academia Sénior da Santa Casa da Misericórdia da Golegã;

▪

Participação em duas ações de formação, promovida pela CIMLT e subordinada ao
Autoconsumo Coletivo e Comunidades de Energia Renovável;

14 | 20

ATIVIDADE MUNICIPAL
Edição 3
24.fevereiro – 22.abril.2022

▪

No seguimento do levantamento realizado, pelo Regimento de Engenharia N.º 1, do
Exército Português, da premente necessidade de limpeza e desassoreamento a levar a
efeito no Rio Almonda, nas áreas adstritas ao Concelho da Golegã, agendou-se uma
reunião com Secretária-Geral do Ambiente e Diretora do Fundo Ambiental, Dra. Alexandra
Carvalho, para discutir as formas de apoio necessárias para efetuar urgentemente a
intervenção prevista.

Gestão de Obras Públicas
▪

A Câmara Municipal informa a fase do seguinte Procedimento Contratual:
Fase do Procedimento

Designação do Procedimento

Procedimento a decorrer
pela CIMLT/CCE

Prestação de Serviços - Aquisição de Serviços para
Elaboração das Medidas de Autoproteção CCE/CIMLT

Montante

66 590,98 €

▪

Visita do Executivo Municipal às obras de requalificação do Cine Teatro Gil Vicente, para
um bom acompanhamento dos trabalhos realizados;

▪

Visita conjunta do Vice-Presidente e do Presidente de Junta de Freguesia do Pombalinho,
aos locais que irão ser alvo de intervenção nesta Freguesia no âmbito das Grandes Opções
do Plano;

Sinalização e Trânsito
▪

Com vista ao melhoramento da circulação e correção de alguns erros de sinalização, foi
realizado um levantamento no terreno com os serviços da Autarquia em colaboração com
a Comandante do Posto Territorial da GNR da Golegã. da sinalética em algumas zonas
para a devida requalificação.

Relações com as Juntas de Freguesia
▪

Foi dado continuidade ao processo de conversações e negociação, com as Juntas de
Freguesia de Azinhaga, Golegã e Pombalinho, para a elaboração do Auto de Transferência
de Competências da Câmara Municipal para as respetivas.

Associações e Coletividades
▪

No âmbito deste Pelouro, tem sido realizado várias reuniões com as Associações do
Concelho com vista a apurar o enquadramento do apoio que a Câmara Municipal pode dar
no quadro das atividades que as mesmas pretendem levar a efeito e nomeadamente nos
meses mais importante do Verão
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Ação Social e Habitação
▪

A Câmara Municipal informa a fase dos seguintes Procedimentos Contratuais:
Fase do Procedimento

Designação do Procedimento

Contrato assinado

Prestação de Serviços – Apoio Técnico na
Preparação e Gestão das Candidaturas ao
Programa 1º Direito

Montante

11 808,00 €

Adjudicado – Contrato assinado
Elaboração de Projetos técnicos de execução – Processo a remeter ao Tribunal Estratégia Local de Habitação 1º Direito (Golegã 162 064,80 €
de Contas
- Azinhaga - Pombalinho)

Contrato assinado

Elaboração da Estratégia integrada de
desenvolvimento sustentável (EIDS - Golegã
2030)

41 205,00 €

▪

Foi assinado entre Câmara Municipal e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana
(IHRU) o Acordo de Colaboração entre as duas entidades referente ao Programa de Apoio
à Habitação;

▪

A partir do dia 01 de abril, ficou concluído o processo de passagem para o Município da
Delegação de Competências na área da Ação Social, em matéria de atendimento e
acompanhamento social, assim como a coordenação do Núcleo Local de Inserção;

▪

Continuação da realização de várias reuniões e atendimentos, por parte da Vereadora
Manuela Veiga, no que toca ao espetro social, quer em termos de auxílio a pessoas e
famílias carenciadas, bem como em termos de habitação social, com visitas realizadas
aos devidos agregados;

▪

Realização de várias reuniões de trabalho, bem como atendimentos presenciais, para a
resolução dos casos existentes no Concelho, no âmbito da CPCJ;

▪

O Município da Golegã, em articulação com as Juntas de Freguesia da Golegã, Azinhaga e
Pombalinho e com as famílias ucranianas residentes no Concelho, levou a efeito uma
campanha de solidariedade “Golegã Missão Ucrânia”, com intuito de recolher vários tipos
de bens necessários e urgentes para ajuda do povo ucraniano;

▪

O Executivo Municipal e a Autarquia, sensível à situação na Ucrânia e com o objetivo de
melhor preparar a entrada e integração dos cidadãos provenientes daquele país, criou um
formulário online de modo a fazer o levantamento no Concelho do tipo de ajuda, como a
oferta de habitação, de emprego e outros apoios, que os Munícipes e as Empresas podem
disponibilizar e assim, de forma articulada com as Instituições oficiais, realizar a integração
responsável das famílias ucranianas. Assim, deste levantamento, à data resultaram as
seguintes ações, num universo total de 37 pessoas:
▪

A integração de 10 crianças no Agrupamento de Escolas do Concelho;

▪

A inserção de 08 mulheres em contexto laboral;
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▪

O apoio na inscrição na plataforma do SEF para a aquisição do Certificado de
Registo de Proteção Temporária;

▪

A articulação com o Delegado de Saúde, na verificação das condições de
habitabilidade e inscrição no Plano de Saúde do SNS;

▪

A inscrição no Centro de Emprego, com vista à possibilidade de entrar no mercado
de trabalho ou apoios referentes à inserção;

▪

Apoio social na integração, quer dos próprios quer com as várias Famílias de
Acolhimento.

▪

O Executivo Municipal inaugurou o novo Balcão de Atendimento Público da Segurança
Social, que já se encontra em pleno funcionamento, após a sua transferência do edifício
dos Paços de Concelho para o edifício EQUUSPOLIS;

▪

Está a decorrer, neste mês de abril, o 'Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância'. E a
CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Golegã, em parceria com a Câmara
Municipal, respondeu ao desafio lançado pela Comissão Nacional de Promoção dos
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com o objetivo de sensibilizar para esta
questão. Assim, o Município da Golegã sensível a esta realidade, ilumina com a cor azul o
Palácio do Pelourinho e com a colocação de laços azuis nas janelas, como forma de
consciencializar a comunidade para o seu papel na prevenção do abuso infantil, bem como
promover nas famílias o exercício de uma parentalidade positiva, sem recurso à violência
verbal ou física.

Mobilidade
▪

Na sequência da candidatura ao Programa de Intervenção nas Vias Públicas (PIVP), a
Câmara Municipal informa da fase do seguinte Procedimento Contratual:
Fase do Procedimento

Designação do Procedimento

Adjudicado – Contrato
assinado

PRR Golegã Acessível - Via Pedonal - Elaboração de
Projeto de Intervenção para estudo e adaptação de via
pedonal acessível 360º Vila da Golegã

Montante

36 223,50 €

Relação com as IPSS
▪

A Câmara Municipal informa a fase do seguinte Procedimento Contratual:
Fase do Procedimento

Designação do Procedimento

Montante

Contrato assinado

Prestação de Serviços – Execução de Projetos de
Especialidades para Ampliação e Remodelação do 17 527,50 €
Centro Social e Paroquial de Golegã
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▪

A Câmara Municipal, vai apoiar quer em termos financeiros quer logísticos, a Santa Casa
da Misericórdia da Azinhaga, no projeto “Ocupação de Tempos Livres” que irá decorrer
durante os meses de julho e agosto.

Transportes
▪

No âmbito da ação de apoio à integração dos refugiados ucranianos no nosso concelho, a
Câmara Municipal disponibilizou gratuitamente todo os transportes necessários para a
mobilidade para os diversos organismos e entidades, dentro e fora da Golegã;

▪

Na área social, tem sido realizado transportes de solidariedade com as causas sociais,
nomeadamente recolha de alimentos para o Banco Alimentar das três freguesias do
Concelho e outos, como a recolha de “tampinhas”;

▪

Serviço de Transportes efetuado pelo Município de apoio às Associações do Concelho:

Entidade

Data

Dia Sem.

Destino

Atividade

05/03/22
12/03/22
13/03/22
19/03/22
20/03/22
23/03/22
27/03/22
27/03/22
29/03/22

Sábado
Sábado
Domingo
Sábado
Domingo
Quarta-feira
Domingo
Domingo
Terça-feira

Santarém
Freixianda
Amadora
Guimarães
Fátima
Caldas da Rainha
Montijo
Bairro
Ourém

Jogo de Futsal Sénior
Jogo de Futsal Sénior
Provas de Tiro com Arco
Prova de Atletismo
Jogo de Futebol 11 Sénior
Passeio Cultural
Provas de Tiro com Arco
Jogo da Equipa Sénior
Jogo de Futsal Sénior

03/04/22
08/04/22
08/04/22
10/04/22
11/04/22
14/04/22
15/04/22

Domingo
Sexta-feira
Sexta-feira
Domingo
Segunda-Feira
Quinta-feira
Sexta-feira

Água Travessa
Manteigas
Moita
Manteigas
Évora
Évora
Ourém

Jogo da Equipa Sénior
Actividade escutista
Festival Flamenco
Actividade escutista
Passeio Academia Origami
Passeio Academia Origami
Jogo de Futsal Sénior

23/04/22 Sábado

Fátima

Passeio de Finalistas do 4A

24/04/22
24/04/22
25/04/22
30/04/22

Caldas da Rainha
Estoril
Carvalhos Figueiredo
Vale de Açor

Provas de Tiro com Arco
Estoril Open 2022
Jogo de Futsal Sénior
Jogo da Equipa Sénior

MARÇO
Casa do Benfica da Golegã
Casa do Benfica da Golegã
Associação Tejo D' Honra
Clube Desporto e Movimento
Futebol Clube Goleganense
Santa Casa da Misericórdia da Golegã
Associação Tejo D' Honra
Azinhaga Atlético Clube
Casa do Benfica da Golegã
ABRIL
Azinhaga Atlético Clube
Corpo Nacional Escutas
Las Rocieras
Corpo Nacional Escutas
Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga
Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga
Casa do Benfica da Golegã
Associação de Pais e Encarregados
de Educação - APEE
Associação Tejo D' Honra
Clube de Ténis da Golegã
Casa do Benfica da Golegã
Azinhaga Atlético Clube

Domingo
Domingo
Segunda-Feira
Sábado
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Município da Golegã | Câmara Municipal | Situação Financeira | 21.04.2022
Valores em Euros €

Situações Anteriores
CARACTERIZAÇÃO DA DÍVIDA

Situação
Actual

OBS.

21/12/2021 22/02/2022 21/04/2022
1

Fornecedores e Outros

Fornecedores c/c
Outra s Dívi da s
Fornecedores de i mobi l i za do
Fornecedores de Lea s i ng
1.5. FAM - Fundo Apoi o Muni ci pa l

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

38 453,90
14 261,76
70 238,66
0,00

SOMA (1) ………
2

76 665,38
10 033,68
37 350,27
0,00

0,00

0,00

122 954,32

124 049,33

83 298,56
8 707,76
52 116,31
0,00
0,00 Impos i çã o Legi s l a ti va -termi na em 2020
144 122,63

Empréstimos

Empréstimos - MLP
2.1. - Empréstimo - CGD- 117.881.00 Euros
2.2. - Empréstimo-Novo Banco- 104.747,56 Euros
2.3. - Empréstimo - Novo Banco.- 69.831,71 Euros
2.4. - Empréstimo - CGD- 299.278,74 Euros

-

-

2 781,00

2 781,00

1 853,00

1 853,00

7 688,87

7 688,87

7 688,87

2.5. - Empréstimo - BPI - 305.905,00 Euros
2.6. - Empréstimo - Millennium -709.490,00 Euros

85 949,05

79 366,01

79 366,01

285 800,94

277 890,95

266 024,52

2.7. - Empréstimo - Millennium - 473.073,86 Euros

190 026,73

184 978,59

179 929,41

2.8. - Empréstimo BEI- 84.246,96 Euros
2.9. - Empréstimo - Santander - 161.738,95 Euros

-

-

-

80 869,51

80 869,51

75 815,17

2.10. - Empréstimo-Santander - 175.553,42 Euros
2.11. - Empréstimo-BPI-76.524,00 Euros

122 355,42

117 035,62

111 715,82

47 168,86

45 118,04

45 118,04

2.12. - Empréstimo-BPI-238.301,96 Euros
2.13. - Empréstimo-BIC- até 284.128,09Euros

119 829,08

114 619,12

114 619,12

138 314,73

138 314,73

133 545,26

2.14. - Empréstimo-BPI - 320.120,00 Euros
2.15. - Empréstimo-BPI -até 132.750 ,00 Euros

320 120,00

320 120,00

320 120,00

12 595,00

12 595,00

-

Intempéri es -Termi na em 2021
Pi s c.Mun.Azi nha ga -Termi na em 2021
Rea b.Urb.Azi nha ga -Termi na em 2021
Rea b.Urb.Gol egã -Termi na em 2021
INH - Termi na em 2027
Inves t. Compa rti ci pa dos - Termi na em 2032
Inves t. s / Compa rti ci pa çã o - Termi na em 2032
Ma rgens do Ri o Al monda - Termi na em 2021
Rua Stº Antóni o Pomba l i nho - Termi na em 2026
Rea b. Ma rgens da La goa Al verca - Termi na em 2027
Res erva Pa ul Boqui l obo-Termi na em 2027
Es tudi o Fotográ fi co Ca rl os Rel va s -Termi na em 2027
Rea bi l i ta çã o dos Di ques - Termi na 2029
Rea bi l i ta çã o da VCE - Termi na 2031
Rea bi l i ta çã o do Ci ne Tea tro- Termi na 2031

Empréstimos - Curto Prazo
2.13. - Empréstimo -Curto P razo - B P I

-

-

-

SOMA ……… 1 402 757,19 1 383 230,44 1 346 537,22
TOTAL GERAL ……….. 1 525 711,51 1 507 279,77 1 490 659,85
Movimentos até 21/04/2022
Em Euros €
- Receitas Correntes.......................................................................................................................
1 927 865,84
- Receitas de Capital.................................................................................................................
414 222,97
TOTAL DA RECEITA .......................................................... 2 342 088,81
- Despesas Correntes...............................................................................................................
1 731 250,24
- Despesas de Capital......................................................................................................................
337 872,58
TOTAL DA DESPESA ......................................................... 2 069 122,82
SALDO NA GERÊNCIA....................................................................................................................
272 965,99
SALDO TRANSITADO DA GERÊNCIA ANTERIOR...................

215 597,89

SALDO ACTUAL - ORÇAMENTAIS (21/04/2022).............

488 563,88

Saldo Actual de Operações de Tesouraria ………………..

49 026,16

Saldo TOTAL ………………..

537 590,04

Pagamentos efetuados de 19 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Remunerações de pessoal e encargos
Fornecedores c/c
Transferências correntes
Subsídios
Outras despesas correntes
Fornecedores de Imobilizado
Transferência de capital
Amortizações de empréstimos e juros

1 de Janeiro de
2022 a 21 de Abril
de 2022

669 124,25

856 065,38

521 236,57

687 109,47

167 724,50

147 020,76

12 637,00

24 004,76

7 007,65

14 401,98

330 618,89

264 523,35

7 877,49

11 012,99

49 808,96
TOTAL ……………..…… 1 766 035,31

64 984,13
2 069 122,82

O Presidente da Câmara
Municipal
___________________________
(António Carlos da Costa
Camilo)
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