FREGUESIA DE ALJUSTREL

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALJUSTREL DE 29-09-2010

Período de 26-06-2010 a 23-09-2010

Informação
A- DELINGÊNCIAS EFECTUADAS E DESENVOLVIMENTOS NO ÂMBITO
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, BEM COMO
DA GESTÃO CORRENTE E FINANCEIRA E PATRIMÒNIO
- Na sequência de contactos efectuados acerca da regularização dos terrenos do
Carregueiro, a Portucel enviou-nos um ofício a 15/07, a reiterar a
disponibilidade para formalizar a cedência dos terrenos, estando actualmente a
Junta a desenvolver as diligências necessárias para a regularização dos mesmos.
- O executivo da Junta está também a tentar a regularização do prédio urbano
onde funciona o Grémio Recreativo Carregueirense junto da Soporcel, uma vez
que o contrato de comodato celebrado entre a Junta e a Soporcel terminou em
2000.
- No período compreendido entre Julho e Setembro, iniciaram funções quatro
trabalhadores integrados nos programas CEI+, beneficiários do RSI, todos eles a
desenvolver actividades de carácter geral.
- Durante o mês de Agosto, iniciaram funções cinco trabalhadores integrados
nos programas CEI (desempregados subsidiados), que encontram-se a
desenvolver actividades de carácter geral, limpeza e recuperação de espaços
degradados, na área da Freguesia.
- No presente mês, iniciaram funções dois trabalhadores integrados nos
programas CEI (desempregados subsidiados), uma técnica afecta aos serviços
administrativos e um trabalhador de serviços gerais.

- Foram efectuadas três candidaturas aos Programas Ocupacionais – CEI e CEI+,
para duas e cinco pessoas respectivamente, ao abrigo da portaria 128/2009, de
30 de Janeiro.
- A Junta de Freguesia procedeu á alteração do site através de serviços de
técnicos locais com o objectivo de criar uma nova imagem e dinamizar os meios
de divulgação e de relacionamento com os munícipes.
- O executivo da Junta decidiu iniciar a implementação do sistema da Gestão da
Qualidade – Norma ISO 9001 – através da estrutura administrativa interna, nesta
fase inicial.
- Relativamente à situação financeira da autarquia, informa-se que o saldo
disponível em 23-09-2010 era de 75.529,66 euros, comparando com o ano
anterior da mesma data em que o valor era de 65.774,53 euros, verifica-se que
existe um acréscimo de saldo de aproximadamente 15%.
Informa-mos também que se encontra pendente de pagamento a fornecedores e
os subsídios atribuídos, o valor de 3.117 euros.
Está também pendente de entrada em tesouraria os valores referentes a
vencimentos dos órgãos autárquicos no ano 2010, com o valor de 3.631,37
euros.
B - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, URBANISMO E EDIFICAÇÃO
DEGRADADA
- O Presidente e o Secretário participaram no dia 27 de Julho, numa sessão
pública de esclarecimento no âmbito das habitações sociais do Carregueiro,
analisando-se questões em termos das manutenção das infra-estruturas também
há necessidade de se efectuar um plano do loteamento, assim como também
referir o procedimento correcto de atribuição das habitações em função da
disponibilidade das mesmas.
- Foram solicitados estudos prévios de pequenas intervenções de arranjos
exteriores nos Bairros Mineiros ao Arquitecto Paulo Correia.
- A Junta de Freguesia de Aljustrel aceitou-se como parceiro no projecto
Agenda 21 Local de Aljustrel, promovido pela Câmara Municipal de Aljustrel.
-O Sr. Presidente da Junta propôs à Direcção de Estradas, que seja efectuado um
protocolo de cedência do Parque da Corte Vicente Anes, através de comodato ou

outra forma, para que se possa desenvolver um projecto de requalificação do
mesmo.
- Informa-se que o município de Aljustrel na próxima assembleia municipal a
realizar no próximo dia 30 de Setembro, prevê aprovar o regulamento Municipal
de Edificações e Urbanismo (RMEU).

C - OBRAS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
- A Junta de Freguesia a pedido da AVECA, procedeu à Limpeza de ervas,
árvores e acessos na escola EB 2.3 Dr. Brito Camacho de Aljustrel.
- 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, PROTECÇÃO CIVIL E JUSTIÇA
- Dia 15 de Julho, o Sr. Presidente esteve presente na inauguração do Julgado de
Paz de Aljustrel.
- O Sr. Presidente esteve presente no dia 11 de Setembro na cerimónia evocativa
da instalação da Guarda Nacional Republicana em Aljustrel.
- O Presidente esteve presente na Reunião da Comissão de Trânsito, informa-se
também que o município elaborou o regulamento municipal de trânsito do
conselho de Aljustrel, que está previsto aprovar na próxima assembleia
municipal a realizar no próximo dia 30 de Setembro.
E - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
- A Junta decidiu aceitar, a pedido da Escola Secundária de Aljustrel, dois
estagiários para desenvolverem trabalho na área de Informática e Multimédia,
com a realização de trabalhos no âmbito de Digitalização de Fotografias.
- Dia 29 de Junho, participação do Presidente na reunião do Conselho Municipal
de Educação, com a seguinte ordem de trabalhos: Balanço relativo ao 2º período
lectivo e outros assuntos.

- Dia 26 de Julho, participação do Presidente na reunião do Conselho Municipal
de Educação.
- Dia 08 de Setembro, instituído como o Dia do Diploma pela Escola Secundária
de Aljustrel, o Presidente participou na cerimónia para a entrega dos diplomas
aos alunos que terminaram o ano lectivo 2009/2010 e entrega dos prémios de
mérito aos melhores alunos dos cursos científico – humanísticos e profissionais.
- Aceitação de 2 formandas - estagiárias do Curso de Técnico de Informação e
Animação Turística, ministrado no 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.
- O executivo da junta decidiu apresentar candidatura ao PEPAL, nas áreas de
Trabalho Social e orientação, Gestão e administração e nas Ciências da
Educação.
- Dia 28 de Junho, foi entregue mais um Kit “Nascer em Aljustrel”.
- Durante o mês de Julho foram entregues oito Kit’s “Nascer em Aljustrel”.
- Durante o mês de Agosto foram entregues três kit’s “Nascer em Aljustrel”.
- No presente mês, foram entregues quatro Kit’s “Nascer em Aljustrel”, estando
um por atribuir ainda durante esta semana.
- Apoio à Biblioteca Escolar do AVECA, no concurso “Um leitor é um
sonhador” através da compra de livros, com o valor de 130€.
F - ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE
- A Junta de Freguesia prestou apoio a 3 alunas do curso de Licenciatura em
Enfermagem da Escola Superior de Saúde no âmbito de um projecto –
Enfermagem Saúde Comunitária na área da Diabetes méllitos – colaborando na
impressão de materiais.
- A Junta de Freguesia colaborou e participou na iniciativa no dia 29 de Julho,
destinada aos reformados e pensionistas do concelho.
- A Junta recepcionou uma resposta às moções apresentadas pelas bancadas do
PS e CDU relativamente ao funcionamento do Centro de Saúde de Aljustrel.
- O Presidente da Junta, o Secretário e a Presidente da Assembleia de Freguesia,
reuniram no dia 19 de Agosto, com o Dr. Horácio Feiteiro, Presidente do
Conselho Clínico do Agrupamento dos Centros de Saúde do Baixo Alentejo,

com o objectivo de analisar o novo modelo de funcionamento do Centro de
Saúde de Aljustrel, tendo sido efectuado um comunicado à população.
- A Junta tem acompanhado a evolução do funcionamento do Centro Saúde e
participado nas reuniões da Comissão de Utentes em instalação.
- Informa-se que o município de Aljustrel na próxima assembleia municipal a
realizar no próximo dia 30 de Setembro, prevê aprovar o regulamento municipal
de funcionamento da loja social do concelho de Aljustrel.
G - CULTURA, ASSOCIATIVISMO E DESPORTO
- No âmbito cultural a Junta de Freguesia deliberou criar a iniciativa “Bailes de
Rua”, que pretende promover e dinamizar junto das populações, o convívio, os
laços de vizinhança, a harmonia e o bem-estar social em toda a freguesia, com
especial atenção para as zonas periféricas que integram os bairros mineiros, as
aldeias de Corte Vicente Anes e Carregueiro.
- A Junta de Freguesia decidiu apoiar e promover a realização de um concerto
pela Banda Filarmónica integrado na festa em honra da Nossa Senhora do
Castelo entre os dias 29 de Julho e 1 de Agosto.
- Dia 7 de Setembro, a Tesoureira esteve presente na reunião do Conselho
Municipal da Juventude no âmbito do Programa das Jornadas da Juventude do
Concelho de Aljustrel.
- A Junta de Freguesia decidiu proporcionar aos mais jovens no período de férias
escolares, alguns dias na piscina, a um grupo de dez crianças do Carregueiro e
Corte Vicente Anes.
- No dia 14 de Agosto, no âmbito do programa “Anima Rua”, a Junta de
Freguesia realizou no mercado mais um espectáculo com a colaboração do grupo
“Maravilhas do Alentejo”, contando também com a abertura de uma exposição
de pintura de Júlia Pinto – Minas de Aljustrel – Memórias.
- No dia 18 de Setembro, no âmbito do programa “Anima Rua”, a Junta de
Freguesia realizou na Rua 31 de Janeiro, mais um espectáculo com a
colaboração do grupo “Maravilhas do Alentejo”.
Referimos também alguns Subsídios atribuídos a algumas entidades para a sua
gestão corrente ou para iniciativas pela Junta de Freguesia, onde destacamos os
seguintes:

• Grupo motard “Os Cortenhos”, 500 euros para comemorações do 1º
aniversário;
• Grupo “Cantes da Planície”, 250 euros pela aquisição de CD’s;
• Grupo coral “Os Mineiros”, 800 euros para compra de fardamento.
H - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL ACTOS E REUNIÕES
- 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, 29 de Setembro de 2010
O Presidente

