FREGUESIA DE ALJUSTREL

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALJUSTREL DE 30-06-2010

Período de 27-04-2010 25-06-2010

Informação

A- DELINGÊNCIAS EFECTUADAS E DESENVOLVIMENTOS NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO
E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, BEM COMO DA GESTÃO CORRENTE E
FINANCEIRA.
Dia 30 de Abril, foi efectuado o registo definitivo da propriedade rústica de Nossa Senhora do
Castelo, na Conservatória do Registo Predial.
No dia 03 de Maio iniciaram funções dois trabalhadores integrados nos Programas CEI+,
beneficiários do RSI, uma técnica de serviço social e um trabalhador de serviços gerais. Também ao
abrigo do Programa Vida-Emprego, iniciou funções de serviços gerais um trabalhador, dia 03 de
Junho.
De 4 a 6 de maio, frequência de uma sessão de formação de voluntariado.
Dia 5 de Maio assinatura da escritura de aquisição da sede da Junta de Freguesia, com a Câmara,
efectuando-se o registo na conservatória do registo predial a 17-05-2010.
Foram efectuadas duas candidaturas aos programas Ocupacionais – CEI e CEI+, para seis e quatro
pessoas respectivamente, ao abrigo da Portaria 128/2009, de 30 de Janeiro.
Aceitação da nomeação de fiel depositário de bem penhorado pelos Serviços de Finanças, num
processo de execução fiscal relativo a uma estrutura existente no Carregueiro.
Envio à Soporcel de cópia do processo de regularização da doação dos terrenos do Carregueiro,
incluindo o levantamento topográfico efectuado e os artigos matriciais.
Deliberou-se adquirir uma impressora portátil e um Plasma a empresas locais.
Deliberou-se efectuar um boletim informativo( 400 exemplares) e criar uma nova imagem para a
Junta de Freguesia em termos de viaturas e um Logótipo simbolizado pelo ex-libris de Aljustrel, a
Ermida de Nª Srª do Castelo.
Relativamente á situação financeira da autarquia, informa-se que o saldo disponível em 31-05-2010
era de 51.816,54 euros.

B - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, URBANISMO E EDIFICAÇÃO DEGRADADA
Relativamente ao aglomerado do Carregueiro, foi efectuada uma candidatura pelo Município à
requalificação urbana na zona da ribeira.
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 da Corte Vicente Anes, São João, Vale D´Oca, Carregueiro, Nossa Senhora do
Castelo , Igreja Matriz e Bairro do Plano.

D – SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL
No dia 14 de Maio, reunião na Câmara Municipal, com a Comissão Municipal de Defesa da Floresta
contra incêndios.

E - EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
Aceitação de duas formandas – estagiárias do Curso de Técnico de Informação e Animação Turística,
ministrado pelo Centro de Formação de Aljustrel, no âmbito da modalidade EFA, com a duração de 210
horas e que fizeram uma recolha de dados relacionados com a animação turística da Freguesia de
Aljustrel.
Aceitação da proposta emanada da Escola Secundária de Aljustrel, para o estágio de três jovens
estudantes dos cursos profissionais, dois da área de informática e outro da área de contabilidade e gestão,
que tiveram inicio a 24 de Maio e se prolongam até 06 de Julho.
Dia 18 de Maio, reunião da Rede Social – CLAS, para aprovação do PDS 2010-2011.
No dia 09 de Junho, entrega do 1º KIT “ Nascer em Aljustrel”, tendo até hoje sido requisitados sete.
No dia 09 de Junho, apresentação do Programa “ Vamos até Si” na Corte Vicente Anes, efectuando-se a
curto prazo as restantes apresentações.
Transporte das crianças do Jardim de Infância da Corte para Jungeiros, nos dias8.9,15,16 e 17 de Junho.
No dia 17 de Junho participação no programa organizado pelos jardins de infância da Corte e Jungeiros,
alusivo às marchas dos Santos Populares, que teve lugar na escola de Jungeiros e na festa na escola da
Avenida.
Dia 18 de Junho, participação na festa de encerramento do ano lectivo, na escola dos Eucaliptos.
No dia 17 de Junho foi dado início ao atendimento à periferia, integrado no projecto “ Vamos até Si”,
tendo-se registado até hoje dez solicitações.
Deliberou-se atribuir um subsídio à Casa do Professor para a compra de um videoprojector com um valor
de 400 euros.

O Presidente da Junta foi eleito em Assembleia Municipal para integrar o Conselho Municipal de
Educação.
F - CULTURA, ASSOCIATIVISMO E DESPORTO
No dia 07 de Maio, a Junta de Freguesia colaborou na organização na sessão de fados na Sociedade da
Corte, com a participação dos fadistas Luís Saturnino e Inês Graça.
Dias 12 e 19 de junho, organização de dois espectáculos de Animação de Rua, que decorreram no
Mercado Municipal e na Rua 31 de Janeiro, respectivamente, com a actuação da Orquestra Juvenil da
SMIRA, contando com o apoio do Crédito Agrícola.
Referimos também alguns Subsídios atribuídos a algumas entidades para a sua gestão corrente ou para
iniciativas organizadas pela Junta de Freguesia, onde destacamos os seguintes:
-

Centro Republicano, 1000 euros, para as pinturas e obras da sede.

-

Sport Mineiro – Torneio “Município de Aljustrel”, 200 euros

-

Sociedade Columbofila, 150 euros.

-

Núcleo de Atletismo de Messejana, 250 euros, pela organização da prova de
atletismo da Corte.

-

Sociedade Recreativa da Corte, 150 euros.

-

Sport Mineiro – Secção de Futsal, 250 euros.

-

Centro de Ciclismo, 300 euros.

-

Fábrica da igreja, para obras na Igreja da Misericórdia, 1.250 euros

-

Grupo Coral os Cigarras, 600 euros.

G - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL ACTOS E REUNIÕES
-De 10 a 13 de Junho, participação na Feira do Campo Alentejano, com um stand no qual foram
expostas imagens da Freguesia, focando os seus usos, tradições, actividades, património e juventude.
- Reuniões pontuais com a Câmara para resolução e análise de assuntos correntes, instituindo-se uma
reunião mensal fixa com os executivos, conforme solicitado pela Junta de Freguesia.

Aljustrel, 25 de Junho de 2010
O Presidente

