FREGUESIA DE ALJUSTREL

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALJUSTREL DE 30-04-2010

Período de 30-12-2009 a 26-04-2010

Informação
A- DELINGÊNCIAS EFECTUADAS E DESENVOLVIMENTOS NO ÂMBITO DA
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, BEM COMO DA GESTÃO
CORRENTE E FINANCEIRA.
- Na Reunião extraordinária do Executivo de 18 de Fevereiro de 2010 foi aprovado o orçamento para o
ano de 2010, no qual se contemplou a transferência de verbas da Câmara Municipal de
Aljustrel,
através do protocolo de descentralização de competências no valor global de 55 mil euros, sendo 40.000
euros de transferências correntes e 15.000 euros de Capital, abrangendo os aglomerados do Carregueiro;
Corte Vicente Anes e os Bairros de Vale D’Oca e S. João e também a zona envolvente de Nossa Senhora
do Castelo e Igreja Matriz, no âmbito das limpezas e Conservação, deliberado a sua aceitação em reunião
ordinária de 28 de Janeiro.
Após a reunião da Assembleia de Freguesia houve necessidade de promover nova reunião extraordinária
para corrigir alguns erros do Orçamento o quer ocorreu em 02 de Março de 2010. Depois desta correcção
o Orçamento foi aprovado em reunião extraordinária da Assembleia de Freguesia no dia 05 de Março de
2010.
Relativamente aos meios humanos e materiais, para fazer face aos trabalhos a desenvolver, os mesmos
são assegurados por trabalhadores integrados em programas ocupacionais e contratados a prazo, assim
como através da compra de uma viatura mista com báscula e alguns equipamentos de apoio.
- O Executivo na reunião de 25 de Março de 2010, deliberou aprovar o lançamento do procedimento por
ajuste directo para aquisição de viaturas novas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos e a compra de
uma Roçadora (corta-mato) à empresa Moto 97. Deliberou-se também adquirir fatos de trabalho com o
logótipo da Freguesia, um monitor e um disco externo a empresas locais.
- O executivo reuniu extraordinariamente a 08 de Abril de 2010 para análise do relatório preliminar
efectuado pelo Júri do procedimento, deliberando adjudicar o Lote 1 – Citroen Berlingo, à Firma
Automóveis Citroen, SA / Helder Reis Conceição, Ldª e o Lote 2-A a intenção de adjudicar à empresa
José Cândido Chícharo e Filho, Ldª.
- Na reunião de 26 de Abril de 2010, deliberou adjudicar a aquisição da Viatura Toyota, proposta pela
empresa José Cândido Chícharo e Filho, Ldª pelo valor definitivo de 29.976.81 euros, incluindo a
báscula. Deliberou-se também a abertura de um procedimento concursal, para a contratação por tempo
indeterminado de 1 auxiliar de serviços gerais.
- O Executivo na reunião de 28 de Janeiro, deliberou aceitar o pedido de colaboração da Direcção de
Inserção Social, para a prestação de trabalho a favor da comunidade de dois munícipes, Rui Miguel do

Sacramento Banza e Flávio Adriano Cesário de Brito. Foi também deliberado aprovar a proposta de
regulamento de Controlo Interno a enviar para análise aos membros da Assembleia de Freguesia.
- Na reunião de 25 de Fevereiro, deliberou participar na edição de uma brochura de divulgação local.
Deliberou-se também aprovar e autorizar a Freguesia a estabelecer formas de cooperação com a
comunidade e outras entidades.
- Foi apreciado o relatório que o advogado Dr. Joaquim Babo, enviou com as informações relativas ao
processo de Nossa Senhora do Castelo.
- Foi ainda deliberado patrocinar a comemoração do Dia da Mulher com a distribuição de flores e
organização de um pequeno lanche na Corte Vicente Anes e Carregueiro.
- Deliberou-se adjudicar a execução do Regulamento de Taxas à Firma Belchior Lourenço – Raízes
Ocultas, Unipessoal, pelo valor de 700 Euros.
- O Executivo na reunião de 25 de Março, deliberou efectuar uma pequena correcção ao regulamento
de controlo interno para submeter á aprovação da Assembleia de Freguesia, em definitivo.
Deliberou-se também na referida reunião aprovar a proposta de Regulamento de Taxas e Licenças e
respectivas tabelas no âmbito da legislação em vigor e promover a sua imediata exposição pública.. Foi
também deliberado aprovar que a Junta se torne sócio do Crédito Agrícola de Aljustrel e Almodovar,
através de títulos de capital.
- Foi deliberado participar na 10ª Edição da Feira do Campo Alentejano, cujo tema é o PÃO.
- O Executivo na reunião de 26 de Abril, deliberou aprovar para submeter à aprovação da
Assembleia de Freguesia o Regulamento das Casas Mortuárias de Aljustrel e Corte Vicente Anes; o
Regulamento do Serviço “ Vamos até si “ ; o Regulamento “ Nascer em Aljustrel “. Na referida reunião foi
também deliberado aprovar as Contas de gerência de 2009 e apreciado o inventário já efectuado. O Executivo
deliberou a aceitação de quaisquer doações a favor da freguesia nos termos previstos na lei. Foi também
deliberado aprovar a Conta do exercício de 2009, período de 02/11 a 31/12/2009 e feita a apreciação da
análise financeira ao período de gestão do anterior executivo.
- Relativamente ao património encontra-se em fase de registo na Conservatória do Registo Predial
os terrenos de Nossa Senhora do Castelo, incluindo a escadaria e o arco com sineta. Encontra-se também em
fase de preparação o processo dos terrenos do Carregueiro, já estando concluído o levantamento topográfico
para definição das áreas, afectas á doação.
- No âmbito do atendimento semanal foram ouvidos alguns munícipes e dado o andamento
possível às suas reclamações e encaminhamento das situações sociais.
B - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, URBANISMO E EDIFICAÇÃO DEGRADADA
- Sobre o Plano Director Municipal a Câmara Municipal enviou o cronograma previsto donde
destacamos a previsão para discussão pública a partir de Julho de 2010.
- Relativamente ao aglomerado do Carregueiro e no âmbito de diligências tomadas pela Junta de
Freguesia , está a ser efectuado um levantamento topográfico global, para que se possa elaborar um
Projecto de requalificação, incluindo uma solução para as casas devolutas, resultantes das cheias de 1997,
assim como para resolução de problemas de propriedade, principalmente com a Soporcel.
- Relativamente aos Bairros de Vale D’Oca, São João e Aldeia da Corte Vicente Anes, está a ser
efectuado também um levantamento topográfico global, para que se possa elaborar um projecto de
requalificação dos referidos aglomerados.
- Relativamente às edificações degradadas da Freguesia, estão a ser efectuadas os levantamentos das
mais problemáticas, comunicando aos seus proprietários a necessidade de intervenção.

C - OBRAS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
- Ao longo deste período continuou-se com os trabalhos de limpeza e arranque de ervas nos espaços
públicos dos aglomerados periféricos nomeadamente São João, Vale D’ Oca , Corte Vicente Anes,

Carregueiro e Nossa Senhora do Castelo.
- Iniciou-se a limpeza e arranque de ervas nos espaços públicos da Igreja Matriz, no âmbito do
protocolo de descentralização de competências.
- Iniciou-se a limpeza e arranque de ervas no parque infantil nos Altos.
- Efectuo-se pintura e Caiação no Santuário de Nossa Senhora do Castelo, incluindo escadaria.
- Procedeu- se à limpeza e pequenas reparações no Grémio Carregueirense.
D – SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL
- Relativamente ao Conselho Municipal de Segurança, a Câmara Municipal aguarda pelo final do
prazo da Consulta Pública do Plano de Emergência da S.E.C, para marcação da reunião.
A 24-02-2010 a Câmara Municipal de Aljustrel, informou que para os fins tidos por
convenientes o responsável pela Protecção Civil Municipal é o Sr. Luís Filipe da Palma André.
- Na Reunião de 25 de Março, deliberou-se atribuir o valor de 1.000 euros, respeitante á 1ª
prestação do apoio à Protecção Civil.

E - EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
- Participação nas reuniões do Conselho geral da AVECA, nos dias 5 de Janeiro e 1 de Fevereiro
de 2010, destacando-se a eleição do Presidente, o Prof. Mário Vitorino Pinto Samúdio.
- Participação no dia 26 de Janeiro de 2010 na reunião da Rede Social- CLAS, para análise e
balanço do PDS- Plano de Desenvolvimento Social 2007-2009 e do apoio a melhorias habitacionais e cartão
social-2009. Reeleição do Núcleo Executivo.
- Participação nas reuniões da Escola Secundária, destacando-se a eleição do Presidente, o Prof.
Rui Reis.
- Participação na Sessão de Voluntariado no dia 2 de Fevereiro de 2010, tendo na reunião de 25 de
Fevereiro deliberado fazer parte das entidades que acolhem o trabalho voluntário, tendo disso dado
conhecimento à Câmara Municipal em tempo oportuno.
- Participação na reunião de articulação de acções de Voluntariado entre o núcleo e as entidades,
no dia 10 de Março de 2010.
- Participação na reunião do grupo de trabalho: Infância e 3º Idade, da Rede Social, no dia 23 de
Março de 2010.
- Participação da Tesoureira na actividade denominada “ Corrida Solidária por Timor” organizada
localmente pela Escola EB1/JI de Eucaliptos no dia 26 de Março de 2010.
Participação no almoço do “ 1º Rally Paper Casa do Professor”, no dia 17 de Abril de 2010, a
convite da Casa do Professor do Concelho de Aljustrel.

F - CULTURA, ASSOCIATIVISMO E DESPORTO
- A Sociedade Recreativa Vicente Anes, informou que no dia 23 de Janeiro de 2010 procedeu à
eleição dos novos corpos gerentes ficando o elenco directivo composto por Presidente da
Assembleia Geral – Ricardo Palma; Direcção – Joaquim Carrapiço; Conselho Fiscal – Mara Carrapiço.
- O Grupo Motard “Os Cortenhos” , informou que os novos corpos gerentes para 2010 era o
seguinte: Presidente da Direcção – Dário Cavaco; Presidente da Assembleia Geral – João Romão; e
Presidente do Conselho Fiscal – Bruno Guerreiro.
- O Executivo na reunião de 25 de Março, deliberou atribuir um valor de 50 euros ao prémio
fotografia Concelho de Aljustrel. Deliberou-se também apoiar a SMIRA, com um valor de 480 euros, para a
compra de dois fardamentos para o grupo de metais e atribuir um apoio à Paróquia com um valor de 200
euros para as actividades de caracter religioso. Deliberou-se atribuir um subsidio á Associação Equestre no

-

valor de 250 euros para as actividades correntes, de onde destacamos a componente formativa. Deliberouse atribuir ao SCMA 2.000 euros, relativo ao subsidio anual do futebol e também apoiar a Secção de Hóquei
em patins no Torneio 25 de Abril, através da alimentação para metade das equipas e 1.500 euros referente
ao subsidio anual. Deliberou-se conceder um apoio ao SCMA – futsal, com um valor de 400 e à Associação
Canil e Gatil ( Rafeiritos do Alentejo ), cem euros.
- Participação no baile da Pinha na Corte Vicente Anes no dia 03 de Abril de 2010, com a atribuição
de um subsidio de 300 euros para o musico, conforme deliberação de 25 de Março
- A Junta de Freguesia e a SMIRA, organizaram os Concertos Primavera Musical, que se realizaram no
dia 21-03-2010, na Corte Vicente Anes; Dia 03-04-2010 no Carregueiro, Bairro de Vale D’Oca, Bairro do
Plano e Bairro de S. João; Dia 04-04-2010 no Adro da Nossa Senhora do Castelo.
- A Comissão dos reformados, do concelho de Aljustrel informou que em 4 de Abril de 2010 foi eleita
uma nova direcção, cuja Presidente é a Srª Natércia Virgínia Dias.
- No âmbito das comemorações do 25 de Abril de 2010 a Junta de Freguesia organizou o Torneio do
Pataco no Bairro de São João, Vale D’ Oca e Carregueiro. Organizou-se também um Torneio de futebol de
5 no Carregueiro e uma prova de atletismo na Corte Vicente Anes, com a colaboração do NARM. A Junta
apoiou também o Baile organizado pelo Centro de Convívio de Vale D’ Oca. Colaborou-se com a Câmara
na organização de outros eventos englobados nas comemorações.

G - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL ACTOS E REUNIÕES

-

A Junta de Freguesia esteve presente entre outros nos seguintes actos e eventos, que destacamos:
Comemorações do 102º aniversário do CRIRA.
1ª Reunião da Comissão de Coordenação das Comemorações do Centenário da República no dia
04-02-2010.
Passeio TT, organizado pelo Grupo Motard “ Os Cortenhos”
Colóquio sobre “ Gestão e exploração sustentada dos recursos geológicos”, na Central de
Compressores.
Reunião com o Sr. Bispo de Beja.
Reunião com o Presidente da Câmara e a empresa Almina
Reunião com o Presidente da Câmara e a empresa Inovenane do Grupo Melo
Reunião do Núcleo de Voluntariado.
Eventos comemorativos do 25 de Abril realizados em vários locais da Freguesia e os quais a
Junta organizou, apoiou ou colaborou.
Visita à cidade mineira de Tharsis em Espanha.

Aljustrel, 26 de Abril de 2010
O Presidente

