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REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DAS FREGUESIA DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS
27-12-2013

Período de 16 de outubro de 2013 a 19 de dezembro de 2013
Informação
A- DILIGÊNCIAS EFECTUADAS E DESENVOLVIMENTOS NO ÂMBITO DA
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, BEM COMO DA
GESTÃO CORRENTE E FINANCEIRA E PATRIMÒNIO
Este executivo tomou posse no dia 16 de Outubro e deu início ao seu mandato aplicando as
regras de funcionamento nos termos das suas competências e das orientações emanadas das
entidades da administração central e regional, com destaque para o Tribunal de Contas e
Comissão de Coordenação da Região Alentejo.
Foram enviados a estas entidades todos os documentos inerentes à gestão até à data de extinção
das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos.
Em relação à gestão da freguesia de Rio de Moinhos fomos confrontados com uma situação
relacionada com um processo judicial referente a uma ex-funcionária dessa Junta, que nos
suscitou algumas dúvidas e após reunião com o executivo cessante, procurámos apoio jurídico
para um perfeito esclarecimento da mesma, junto da CCDRA. O valor que se encontra por
regularizar é elevado e em grande parte é de dívidas a entes públicos, nomeadamente CGA,
ADSE e IRS. Estes valores não se encontram devidamente registados mas fazem parte dos
recibos, enquanto retenções dos vencimentos e são de entrega obrigatória.
Aguardamos o parecer das entidades competentes, CCDRA e IGF. (IGAL).
Para além deste processo encontravam-se por regularizar pagamentos a fornecedores no valor de
€ 9 360,07 (nove mil trezentos sessenta euros e sete centimos), tendo sido entretanto liquidada
uma parte desse valor, estando nesta data por pagar o seguinte;
Fornecedor “ Estrela do Alentejo” – 900,00 €
“

“ Retângulo Vermelho” – 2 232,45 €

Nesta data o saldo disponível em tesouraria é de € 37 317,28 (trinta e sete mil trezentos e
dezassete euros e vinte e oito centimos).
Dois veículos foram neste período objeto de reparações no valor de cerca de € 2000,00 (dois mil
euros) e terminou o leasing relativo à compra pelo anterior executivo de dois veículos e
requereu-se entretanto o seu registo em favor da autarquia.
- Em relação aos Programas Ocupacionais, informamos que nesta data se encontram integrados
nos mesmos dezasseis pessoas divididos por vários projetos CEI-5 e Património-6
(desempregados subsidiados) e CEI + 5 (beneficiários de RSI). De referir que o projeto
Património não traz quaisquer custos para a autarquia, é comparticipado a 100 % pelo IEFP.
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Foi deliberado, à semelhança dos anos anteriores, a atribuição de um cabaz de natal aos
trabalhadores integrados nos programas ocupacionais.
Foram deliberados e pagos os seguintes apoios financeiros a instituições e coletividades:


Bombeiros de Aljustrel – 1000,00 €



Grupo Motard “ Os Cortenhos” – lª prestação da parceria feita pela Junta de Aljustrel e
aquela coletividade, no valor de 728,65 €, no âmbito de um projeto de remodelação do
edifício da antiga escola da Corte, de um total de 3 643,25 € (três mil seiscentos
quarenta e três euros e vinte e cinco cêntimos);



Grupo Coral do Sindicato Mineiro – 1ª prestação do apoio para aquisição de
equipamento para a sua sede, 230,00 €, de um total de 690,00€.



Sociedade Musical de Aljustrel, 150,00 €, referente à comemoração de mais um
aniversário;



Sociedade Recreativa de Rio de Moinhos, 2200,00 € relativos às “Férias de verão 5
Estrelas”, valor deliberado pelo executivo cessante;



Paróquia de Salvador, 150 € para festa de Santa Bárbara;



Grande Prémio de Atletismo “ Santa Bárbara” , total de prémios no valor de 2365,00 €.
Esta prova contou com o patrocínio de algumas empresas, nomeadamente
Almina/EPDM , Somincor, Caixa Agrícola, ORICA e comércio local.

B - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, URBANISMO E EDIFICAÇÃO DEGRADADA
Foi efetuada a pintura do edifício do Centro de Convívio e dos serviços da Junta em Rio de
Moinhos;
C - OBRAS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Ao longo deste período continuaram a desenvolver- se os trabalhos de limpeza, varredura,
caiações e arranque de ervas nos espaços públicos dos aglomerados da Corte Vicente Anes, Rio
de Moinhos, São João, Vale d´Oca, Carregueiro, Nossa Senhora do Castelo, Igreja Matriz,
Bairro Azul, Bairro do Plano.
Pequenas reparações e apoio à Cocaria;
Manutenção geral do Cemitério de Rio de Moinhos;
Limpeza e corte total da palmeira sita nom espaço de recreio da escola de Rio de Moinhos, que
apresentava perigo para as crianças;
Reparação do parque de merendas da Corte Vicente Anes, no âmbito do protocolo com as
Estradas de Portugal;
D – SEGURANÇA, PROTEÇÃO CIVIL E JUSTIÇA
A Junta mantem o acompanhamento das situações relacionadas com a segurança de pessoas e
bens e de proteção civil.
E - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
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- A Freguesia de Aljustrel fez-se representar na reunião do Concelho Municipal de Educação,
realizada a 15 de Novembro de 2013;
- Foram distribuídas pequenas lembranças aos alunos do Pré-Escolar e 1º ciclo da Escola de Rio
de Moinhos, bem como aos utentes da Cocaria.
- Foi realizada uma pequena festa de natal no espaço do Centro de Recursos da Corte, destinada
às crianças daquela localidade, bem como aos Séniores que frequentam o espaço internet.
F - AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
- A Junta manteve os pedidos de transporte de crianças e jovens a serviços de saúde, para
consultas e tratamentos de especialidades, em Beja, Almada e Lisboa. (Terapia da fala e
doenças raras)
- Foram atribuídos neste período onze Kit´s “ Nascer em Aljustrel” ;
- No âmbito da ação social foi prestado apoio a seis pedidos de preenchimento de documentos
relacionados com o RSI e desemprego.
G - CULTURA, ASSOCIATIVISMO E DESPORTO
- No seguimento do que já vinha sendo hábito realizou-se o convívio popular do São Martinho
em Rio de Moinhos;
- Mais uma vez decorreu o Grande Prémio de Atletismo “ Santa Bárbara” que trouxe à nossa
terra cerca de trezentos atletas de vários escalões e de diversas localidades, alguns com projeção
nacional, quer de pequenos quer de grandes clubes, para além dos técnicos e outros
acompanhantes. A prova decorreu de forma correta, sem quaisquer incidentes.
É sempre com orgulho que projetamos a nossa terra e o que de melhor ela tem para mostrar,
com destaque para o seu património, cultural, edificado, industrial e religioso.
H - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL ACTOS E REUNIÕES
A Junta de Freguesia esteve presente ou fez-se representar em várias reuniões e eventos
ocorridos ao longo deste período.
Mantêm-se as reuniões pontuais com a Câmara Municipal para resolução e análise de assuntos
correntes e participação nos eventos realizados por esta.
Aljustrel, 19 de dezembro de 2013
O executivo da Junta
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