FREGUESIA DE ALJUSTREL

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALJUSTREL DE 29-12-2010

Período de 24-09-2010 a 23-12-2010

Informação
A- DELINGÊNCIAS EFECTUADAS E DESENVOLVIMENTOS NO ÂMBITO
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, BEM COMO
DA GESTÃO CORRENTE E FINANCEIRA E PATRIMÒNIO
- No período compreendido entre Outubro e Dezembro, iniciaram funções dois
trabalhadores integrados nos programas CEI+, beneficiários do RSI, todos eles a
desenvolver actividades de carácter administrativo.
- Durante o mês de Outubro, iniciaram funções dois trabalhadores integrados nos
programas CEI (desempregados subsidiados), que se encontram a desenvolver
actividades de carácter geral, limpeza e recuperação de espaços degradados, na
área da Freguesia.
- Durante o mês de Novembro, iniciaram funções dois trabalhadores integrados
nos programas CEI (desempregados subsidiados), afectos aos serviços gerais.
- A Junta de Freguesia procedeu ao lançamento da Secretaria Online no site
através de serviços de técnicos locais com o intuito de facilmente os cidadãos
residentes na Freguesia poderem requerer um atestado ou outro serviço prestado
pela Junta.
- Relativamente à situação financeira da autarquia, informa-se que o saldo
disponível em 30-11-2010 era de 87.197,52 euros, comparando com o ano
anterior da mesma data em que o valor era de 82.423,28 euros, verifica-se que
existe um acréscimo de saldo de aproximadamente 6%, relativo ao ano anterior.

B - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, URBANISMO E EDIFICAÇÃO
DEGRADADA
- Estão em curso estudos prévios de pequenas intervenções de arranjos exteriores
nos Bairros Mineiros, assim como do projecto de requalificação da envolvente a
Nossa Srª do Castelo e Zona do polidesportivo do Carregueiro pelo Arquitecto
Paulo Correia.
- A Assembleia Municipal aprovou una declaração de interesse público
Municipal para efeitos de desafectação de solo da reserva Ecológica Nacional,
na Freguesia de Aljustrel.
- A Assembleia Municipal aprovou o Regulamento Municipal de Edificações e
Urbanismo.
C - OBRAS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO AFECTO
- 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.
- Na sequência da candidatura efectuada pela Câmara Municipal de Aljustrel,
para a requalificação urbana e ambiental do Carregueiro, a mesma foi aceite pela
Autoridade de Gestão do INALENTEJO.
- Efectuou-se a aquisição de equipamentos de pequeno porte, nomeadamente
Martelo eléctrico, Gerador, Rebarbadora e Betoneira.
- Executou-se drenagens em Vald’Oca nas zonas que consideramos prioritárias,
com materiais fornecidos pela Câmara, estando a conclusão desta fase
condicionada á melhoria das condições climatéricas.
-

A Junta informou o Município da necessidade de intervir nas drenagens e
arruamentos de Vald’Oca

D – SEGURANÇA, PROTECÇÃO CIVIL E JUSTIÇA
- O Sr. Presidente esteve presente no dia 21 de Outubro na reunião da Comissão
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, para a qual foi eleito em
Assembleia Municipal.
- O Presidente esteve presente na Reunião da Comissão de Trânsito. Informa-se
também que o município elaborou o Regulamento Municipal de Trânsito do
Concelho de Aljustrel, já aprovado em Assembleia Municipal.
E - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
- A Junta de Freguesia fez-se representar pela Técnica de Educação ao serviço
da Freguesia, Andreia Fragoso, na reunião do Conselho Municipal de Educação,
no dia 16 de Novembro.
- O Presidente da Junta de Freguesia juntamente com a Técnica de Educação ao
serviço da Freguesia, Andreia Fragoso, estiveram presentes na reunião
extraordinária do Conselho Municipal de Educação, no âmbito da monitorização
da carta educativa, no dia 30 de Novembro.
- A Junta de Freguesia fez-se representar pela Técnica de Educação ao serviço
da Freguesia, Andreia Fragoso, na 1ª reunião do Conselho Eco-Escola, no dia 09
de Dezembro.
- A Junta de Freguesia aceitou ser parceiro no Conselho Eco-Escola durante o
ano lectivo 2010/2011.
- Durante o mês de Outubro foram entregues dois Kit’s “Nascer em Aljustrel”.
- Durante o mês de Novembro foram entregues sete Kit’s “Nascer em Aljustrel”.
- No presente mês, foi entregue um Kit “Nascer em Aljustrel”, estando mais um
por atribuir.
- Aquisição de 2 Quadros Brancos Magnéticos para o Projecto de Alfabetização
a decorrer nos vários locais da Freguesia.

F - ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE
- A Junta de Freguesia fez-se representar pela Técnica de Serviço Social ao
serviço da Freguesia, Patrícia Acção, no Workshop “Empreendedorismo,
Economia Social e Políticas Sociais”, promovido pela Câmara Municipal de
Aljustrel.

- A Junta de Freguesia colaborou e participou activamente na iniciativa
promovida pela Câmara “Semana do Idoso 2010” e “Movisénior “.
- A Junta de Freguesia fez-se representar pela Técnica de Serviço Social ao
serviço da Freguesia, Patrícia Acção, nas várias acções de sensibilização à
comunidade local, promovida pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
de Aljustrel durante o mês de Novembro.
- A Junta de Freguesia esteve presente , na reunião de parceria para a Elaboração
de PRI, assinando já o respectivo protocolo de colaboração.
- Apresentação Pública do Programa “Vamos até si” e do Regulamento para
Apoio e Incentivos a Melhorias Básicas em Habitações e a Demolição de
Barracões, no dia 01 de Dezembro na Escola Primária de São João do Deserto.
- O Presidente da Junta esteve presente na inauguração da Loja Social que
ocorreu no dia 02 de Dezembro.
No âmbito do Projecto “Vamos até Si”, foram atendidos até á presente data 87 utentes,
com diversas situações ao nível da saúde, emprego, habitação, apoio no âmbito de
documentação e alimentação.

Das situações apresentadas ao nível da saúde foram solicitados 11 pedidos de
transporte, centrando-se as deslocações para o Centro de Saúde de Aljustrel, num total
de 40 viagens, ao Hospital de Beja 7 e CEME de Grândola 1 viagem, todas as situações
são enquadradas no âmbito do regulamento para o efeito.

Das situações de transporte verifica-se 3 pessoas em São João 6 na Corte Vicente Anes
2 no Carregueiro. Todas as situações são acompanhadas, durante o processo e na sua
evolução.

Ao nível do emprego tivemos cerca de 28 pedidos de trabalho, sendo a maior parte de
pessoas sem qualquer tipo de rendimentos, que vivem ou sós ou a cargo dos pais apesar
de terem mais de 30 anos de idade. Das referidas situações, tratou-se de documentação e
encaminhamento para RSI e preparação de documentação para subsidio desemprego e
elaboração e encaminhamento de Curriculum Vitae.
Das situações de pedido de trabalho 5 são de São João, 18 são de Aljustrel, e 5 de Vale
d´Oca.

Ao nível da habitação e de acordo com o Regulamento de apoio habitacional e
melhorias e incentivos a demolições de barracões tivemos até ao momento 14 pedidos
sendo 9 de incentivo a demolição de barracões, em que grande parte dos quintais
apresentam situações de falta de limpeza, de organização e de má imagem do exterior
Os processos recebidos até ao momento são 7 em Vale d´Oca, e 2 em São João.
No âmbito das melhorias habitacionais até ao momento sinalizamos 5 enquadradas
nesta medida, 2 das quais sem energia eléctrica, 1 em Vale d´Oca e outra em Aljustrel, 2
habitações sem luz, água, rede de esgotos e wc, e sem as condições mínimas da
habitabilidade. Foi também identificada 1 habitação em Vale d´Oca que apresentava
infiltrações nas paredes e no telhado, a qual foi intervida

Nos encaminhamentos realizados de acordo com os casos apresentados 5 foram para
RSI, preparando-se a respectiva documentação e preenchimento de formulário. Todos
receberam resposta positiva, sendo os processos relacionados com pessoas da seguinte
zona periférica: 1 da Corte Vicente Anes, 2 de Vale d´Oca e 2 de Aljustrel.
Foi preparada documentação de 10 processos para Cartão Social, 5 dos quais já
obtiveram resposta positiva 4 de Aljustrel, 1 de Vale d´Oca.
No âmbito da Loja Social preparou-se documentação de 5 pessoas, 1 Bairro do Plano, 2
De Aljustrel 1 de São João e 1 da Corte Vicente Anes.
Documentações para reforma foram atendidas 2 pessoas 1 de São João e 1 da Corte
Vicente Anes.
Em análise ao nível da alimentação e necessidade de bens alimentares, como resposta
existente na localidade até ao momento pediu-se apoio a APE Associação de Pessoas
com Necessidades Especiais), que como resposta positiva conseguiu reunir alimentos
para resolver os casos apresentados. 5 pedidos de alimentação para pessoas com
necessidades 4 de Aljustrel e 1 de São João.
Ao nível do transporte apoiou-se a APE Associação de Pessoas com Necessidades
Especiais mensalmente na distribuição de alimentos a carenciados.

G - CULTURA, ASSOCIATIVISMO E DESPORTO

- A Junta de Freguesia decidiu apoiar com 1000 euros, o espectáculo do 9º
aniversário TLA rádio.
- Dia 9 de Outubro, o Sr. Presidente esteve presente no desfile de vestidos de
noiva antigos organizado pela Associação de Pessoas Especiais.
- A Junta de Freguesia esteve representada pelo seu Presidente, na festa de
apresentação da Equipa de Futebol Feminino (SCMA/Crazy Mission) no dia 16
de Outubro, atribuindo 200 euros de apoio.
- A Junta de Freguesia esteve presente na reunião promovida pela paróquia, no
dia 22 de Outubro, que teve como objectivo a colaboração na preparação da
festa em honra de Santa Bárbara a realizar no dia 04 de Dezembro.
- A Junta de Freguesia no âmbito da festa de Santa de Barbara, organizou em
conjunto com o Centro de Convívio de Vald’Oca, um Torneio de Pataco; a tarde
cultural e o baile tradicional nesta data. Organizou- se também mais uma
iniciativa do Anima Rua, com os Maravilhas do Alentejo e abertura de uma
exposição de fotografia e pintura alusiva á mina.
- O Presidente da Junta de Freguesia de Aljustrel esteve presente na inauguração
do Monumento ao Mineiro de Aljustrel, no dia 04 do presente mês.
- A Junta de Freguesia esteve presente na 9ª edição da Vin&Cultura que se
realizou nos dias 20 e 21 de Novembro em Ervidel.
- Realização em conjunto com o NARM do 1º Grande Prémio Santa Bárbara de
Atletismo entre Bairros Mineiros, no dia 08 de Dezembro, com a atribuição de
trofeus e outros prémios. Para o efeito foi solicitada parceria e alguns apoios às
instituições locais e regionais.
- A Presidente da assembleia, esteve presente no jantar convívio promovido pelo
Grupo Coral “Os Mineiros”, no dia 11 do presente mês.
Referimos também alguns Subsídios atribuídos a algumas entidades para a sua
gestão corrente ou para iniciativas pela Junta de Freguesia, onde destacamos os
seguintes:
 À secção de Hóquei do Sport Club Mineiro Aljustrelense, 4000 euros,
para a época 2010/2011 para todos os escalões.

 Ao Sport Club Mineiro Aljustrelense - Futebol, 1.000 euros por escalão
de formação, mais 750 euros para a imagem, relativamente á época
2010/2011.

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.
- O Presidente da Junta de Freguesia esteve presente nas Comemorações do
Centenário da República no descerramento de placas toponímicas nas ruas e
praças com a referência à República.
- O Presidente da Junta de Freguesia esteve presente em HEM, no âmbito da
geminação com HEM.
- O Presidente da Junta de Freguesia esteve presente nas sessões públicas do
Orçamento Participativo de Aljustrel 2010-2011.
- A Junta de Freguesia fez-se representar pela sua assistente técnica, Helena
Narciso, no Workshop de Apresentação do SIADAP na Biblioteca Municipal de
Ourique no dia 17 de Novembro.
- O Presidente da Junta esteve presente na apresentação pública da iniciativa
AGENDA 21 local de Aljustrel que se realizou em Ervidel no dia 20 de
Novembro.
- A Junta de Freguesia fez-se representar pela Técnica de Educação ao serviço
da Freguesia, Andreia Fragoso, na reunião do Conselho de Parceiros/Al Sud –
Esdime, no dia 14 de Dezembro.

Aljustrel, de Dezembro de 2010

O Presidente

