UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS

Informações
__________________________________________________________________________________________________________

28 de dezembro de 2013 a 16 de abril de 2014

Informação da atividade da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE
MOINHOS DE 16/04/2014

Período de 28/12/2013 a 16/04/2014

Informação
A- DILIGÊNCIAS EFETUADAS E DESENVOLVIMENTOS NO ÂMBITO DA
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, BEM COMO DA
GESTÃO CORRENTE/FINANCEIRA E PATRIMÒNIO

- Foi assinado um Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública entre a
União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos e o STAL – Sindicato
Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas
Públicas, Concessionárias e Afins, que se traduz na Organização do Tempo de
Trabalho, que o período normal de trabalho não poderá exceder as trinta e cinco
horas em cada semana, nem as sete horas diárias.
- Foi adquirida uma Multifunções da marca Canon, equipamento este que inclui
impressora/scanner + rede, mesa suporte duplex e alimentador automático de
originais, pelo de preço de 1.900,00 € (mil e novecentos euros) acrescidos de
IVA à taxa em vigor.
- No mês de Janeiro, cessaram funções dois trabalhadores integradas nos
programas CEI+, beneficiários do RSI, e em Fevereiro terminaram os acordos
ocupacionais quatro trabalhadores, integrados em Programas CEI, para
subsidiados. Para concluir os programas a decorrer foram integrados em Março
duas pessoas beneficiárias de prestações de desemprego. Neste período foram
efetuadas três candidaturas aos Programas Ocupacionais: CEI+. 4 lugares; 1
Estágio Profissional (Serviço Social) e Pessoas com deficiência, um lugar, que
foram aprovados e iniciaram em 01 de Abril.
- Relativamente à situação financeira da autarquia, informa-se que o saldo
disponível em 07 de Abril era de 26.120,53 € (vinte e seis mil cento e vinte
euros e cinquenta e três cêntimos).

B - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, URBANISMO E EDIFICAÇÃO
DEGRADADA
- Relativamente ao projeto de Requalificação Urbana do Carregueiro, encontrase concluída a obra de construção de um Abrigo de passageiros.
- Está em fase de conclusão o projeto da requalificação da entrada do Bairro de
São João, vulgarmente conhecida por Largo do Cavaco.
- Requalificação de muro de suporte no Bairro da Casa do Povo em Rio de
Moinhos.

C - OBRAS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Foram adquiridos quatro carros de limpeza equipados com dois recipientes de
76 litros cada, no valor de 1.519,05 € (mil quinhentos e dezanove euros e cinco
cêntimos), para dar resposta às necessidades dos serviços.
- Ao longo deste período continuaram os trabalhos de limpeza, pinturas, caiação
e arranque de ervas nos espaços públicos dos aglomerados da Corte Vicente
Anes, São João, Vale d´Oca, Carregueiro, Nossa Senhora do Castelo, Igreja
Matriz e Bairro do Plano. Iniciou-se também a limpeza nas zonas do Bairro da
Cooperativa, Bairro Azul, Bairro da Encosta de Nossa Senhora e em Rio de
Moinhos.
- Diversas reparações e apoio à atividade normal da Cocaria.
- Manutenção do Jardim Público Dr. Brito Camacho em Rio de Moinhos.
- Manutenção geral do Cemitério de Rio de Moinhos e Casas Mortuárias de
Aljustrel, Rio de Moinhos e Corte Vicente Eanes.
- Manutenção geral do Centro Comunitário de Rio de Moinhos.
D – SEGURANÇA, PROTECÇÃO CIVIL E JUSTIÇA
- O Presidente reuniu com os Bombeiros Voluntários de Aljustrel para analisar em
conjunto as suas dificuldades actuais, incluindo assuntos relacionados com a saúde
e transporte de doentes. Ainda neste âmbito foi celebrado um protocolo de

encaminhamento de utentes de fracos recursos que necessitam de se deslocar a
consultas e/ou exame, na região de Lisboa e Vale do Tejo, que se enquadram no
Serviço Vamos até Si, porque a Junta não dispõe de recursos, o transporte será
efetuado pelos Bombeiros, para os quais a Junta transferirá anualmente uma verba
extra.
- A União das Freguesias mantem o acompanhamento das situações relacionadas
com a segurança de pessoas e bens e de proteção civil, e neste sentido prestou
auxílio a duas moradias em Rio de Moinhos, que devido às intempéries ficaram
inundadas.

E - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

- No seguimento do protocolo estabelecido com Agrupamento de Escolas de Aljustrel,
continuam a ser realizadas sessões de psicomotricidade na unidade de apoio
especializado à multideficiência e surdo cegueira congénita do referido agrupamento.
As referidas sessões têm vindo a ser realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, no
período da manhã.
- No âmbito de uma cooperação institucional entre a União das Freguesia de Aljustrel e
Rio de Moinhos, a APE – Associação de Pessoas Especiais e o Agrupamento de Escolas
de Aljustrel, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel, Destacamento de
Intervenção da G.N.R. de Beja e Câmara Municipal de Aljustrel, realizou-se no dia 24
de Março, na Horta das Cardosas – Corte Vicente Anes, um conjunto de atividades
psicopedagógicas destinadas a alunos(as) com necessidades educativas especiais do
Agrupamento de Escolas de Aljustrel.
Durante todo o dia, proporcionamos a este grupo de crianças uma visita à Horta das
Cardosas, interação com os animais, confeção de pão, asinomediação e uma
demonstração de meios cinotécnicos do Destacamento de Intervenção da G.N.R. de
Beja. Todas estas atividades foram realizadas no sentido de promover o
desenvolvimento pessoal e social dos participantes, contribuir para amenizar algumas
dificuldades que estas crianças experienciam ao nível do relacionamento social, da
afetividade, da aprendizagem, entre outras, bem como a partilha de saberes entre
diferentes gerações e o contato com a natureza.

Conscientes dos benefícios físicos, psicológicos, pedagógicos e sociais da interação,
especialmente de crianças com necessidades especiais, com animais, consideramos que
este conjunto de atividades promoveu a estimulação da linguagem expressiva, da
organização dos processos de comunicação, concentração, responsabilidade, motivação
e participação em tarefas com interesse pedagógico.
- Relativamente à dinamização do Centro de Recursos Vicente Anes, continuamos a
prestar apoio pedagógico em pequenos grupos nas tardes de terças e sextas-feiras. Este
espaço tem sido frequentado por pessoas de várias faixas etárias e visa promover a
ocupação do tempo de ócio de forma construtiva e estruturada, e, especificamente no
caso da população mais jovem, ter acompanhamento pedagógico (métodos e hábitos de
estudo, gestão do tempo, planos de estudo individuais, etc.) e intervenção especializada
no âmbito das necessidades educativas especiais, quando solicitada pelos pais das
crianças que comprovadamente necessitem de um acompanhamento especializado a este
nível;

- A União das Freguesias fez-se representar na reunião do Concelho Municipal de
Educação, realizada a 22 de Fevereiro de 2014 na sede do Agrupamento de Escolas de
Aljustrel.

F - AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
- No âmbito do Projecto “Vamos até Si”, desde o mês de Janeiro até à presente data,
foram deferidos 34 pedidos de transporte a famílias carenciadas, justificados por
insuficiência de recursos financeiros; dificuldades/incompatibilidades com horários e
serviços de transportes públicos; mobilidade reduzida e ausência de suporte familiar
próximo. Todos estes pedidos de apoio para transporte possibilitaram aos seus
beneficiários a comparência em consultas de várias especialidades, designadamente
terapia da fala, psicomotricidade, nutrição, oftalmologia, pedopsiquiatria, cardiologia,
neuropediatria, hepatologia, psicologia, psiquiatria e estomatologia, bem como a
realização de exames complementares de diagnóstico nos Distritos de Beja, Évora,
Almada e Lisboa;
- Neste trimestre foram atribuídos 10 Kit’s “ Nascer em Aljustrel”.

G - CULTURA, ASSOCIATIVISMO E DESPORTO
- Mantivemos o patrocínio do prémio Concelho de Aljustrel, do concurso de
fotografia “Olhar a Liberdade “, promovido pelo município.
- Comemoração do Dia Internacional da Mulher, oferecendo flores às mulheres da
União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos.
- Dinamização do Clube Sénior, realizado quinzenalmente na Cocaria e aberto a
toda a população sénior.
- Estão a decorrer as comemorações do 40º Aniversário do 25 de Abril, através da
dinamização de diversas atividades culturais e desportivas.
- A Junta patrocinou a Prova de BTT, realizada pelo Centro Republicano de
Instrução e Recreio Aljustrelense (CRIRA).
- Durante este trimestre foram atribuídos os seguintes subsídios e apoios:


Sport Mineiro – Futebol 1.125 euros;



Associação Humanitária de Bombeiros de Aljustrel – 1.225 euros



Sociedade Musical – 1.000 euros;



Sociedade Recreativa Vicente Anes – 300 euros;



Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira – 230 euros;



O Grupo Motard “Os Cortenhos” – 1.500 euros;



NARM - 50 euros;



Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel - 100 euros;



CRIRA - Natação 100 euros; BTT 100 euros;



Miguel Ângelo Banza da Silva – 150 euros;



Centro de Ciclismo de Aljustrel – 100 euros;



Paróquia de Aljustrel – 250 euros;



Grupo Coral Feminino Rosas de Abril de R. M. – 100 euros;



Cocaria – Asso. Solida. Social de Rio de Moinhos – 50 euros;



Comissão de Finalistas – 100 euros;

H - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL ATOS E REUNIÕES
-A

União das Freguesias esteve presente ou fez-se representar em várias reuniões
e eventos ocorridos ao longo deste período.

- Reuniões pontuais com a Câmara para resolução e análise de assuntos correntes,
e participação nos eventos realizados por esta.

Aljustrel, 09 de Abril de 2014

O Presidente,

