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ATIVIDADE AUTÁRQUICA 
Nos termos da alínea e) do nº2 do artigo 9 da lei nº75/2013, de 12 de Setembro apresenta-se uma 

informação escrita resumida relativa à atividade da Junta. 

Período em análise: 1º e 2º Trimestre de 2020.  

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA , DE REFERIR 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  

• 10-02-2020 | Necessidades no Jardim-de-Infância de Alvalade; 

• 25-02-2020 | Presidência nas freguesias – propostas; 

• 04-03-2020 | Parque Infantil - dossier técnico 

• 09-03-2020 | Plano de Contingência para o SARS-CoV-2 

• 11-03-2020 | Comunicado - prevenção e controlo Coronavírus (COVID-19) 

• 24-03-2020 | Material para desinfeção das Ruas; 

• 27-03-2020 | Mensagem do Vereador Jaime Cáceres ao movimento associativo; 

• 31-03-2020 | Dispensadores com soluções desinfetantes junto terminais de multibanco; 

• 04-04-2020 | PLANO DE MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE COMBATE AO COVID 19 E DE APOIO SOCIAL 

E ECONÓMICO - COVID 19; 

• Medidas Extraordinárias de Combate ao Covid-19 e de Apoio Social e Económico - Competências 

delegadas nas Juntas de Freguesia 

• 23-04-2020 | Isenção de ocupação de espaço público e/ou publicidade 

• 29-04-2020 | Presidência nas freguesias – cancelamento 

• 15-05-2020 | Comemorações do 25 de Abril – Vídeo 

• 19-05-2020 | Reabertura dos Jardins de Infância da Rede Pública 

PCP 

• 29-01-2020 | OE 2020 Propostas de Alteração - Autarquias Locais 

FUTEBOL CLUBE ALVALANDENSE  

• 05-03-2020 | 22ª Edição Raid BTT Alvalade - Porto Côvo_2020 

• 23-01-2020 | Parecer #22 Raid BTT Alvalade - Porto Côvo_2020 

• 03-02-2020 | Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) | Candidaturas 2020 

CERCIS IAGO 

• 09-03-2020 | Pedido reunião 

DF SETÚBAL - DIV TRIBUTAÇÃO E COBRANÇA - EPAC 

• 09-03-2020 | Apoio na entrega de declarações de IRS; 

DESTACAMENTO TERRITORIAL DE SANTIAGO CACÉM  

• 08-05-2020 | Ações de sensibilização às populações 

• 28-10-2019 | SIADAP - Incumprimento dos prazos legalmente fixados para avaliação do 

desempenho dos trabalhadores.  
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REPÚBLICA PORTUGUESA - JUSTIÇA 

• 13-05-2020 | Pedido de Trabalho comunitário 

• 21-05-2020 | Pedido de Trabalho comunitário 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

• 31-01-2020 | Convite para continuar no conselho eco escolas 

• 12-02-2020 | projecto “o mar começa aqui” 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE ALVALADE  

• 20-04-2020 | Informação sobre o cancelamento do “Alvalade Medieval 2020” 

GRUPO DE ACÇÃO INTERVENÇÃO AMBIENTAL  –  ANA RITA MAGALHÃES  

• 12-04-2020 | Proposta de CES (Corpo europeu de Solidariedade) 

INOVINTER 

• 12-05-2020 |Inovinter - Plano de formação para 2021 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA, DE REFERIR 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  

• 22-01-2020 | Material fresado do Centro Histórico de Alvalade; 

• 06-02-2020 | Cedência Centro Social - Mimosa - 4 Abril 2020; 

• 27-04-2020 | Vídeo - Recordar as comemorações do 25 de Abril ; 

• 08-05-2020 | Mercado Municipal - Transferência de posição; 

FEDERAÇÃO DISTRITAL DE SETÚBAL DO PARTIDO SOCIALISTA   

• 20-02-2020 |Visita a Bruxelas; 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  

• 23-04-2020 | Convite à participação nas comemorações do 25 de abril – programa reduzido 

AHBVA 

• 29-05-2020 | Propostas para cedência de posição contratual e contrato de comodato;  

REUNIÕES COM ENTIDADES 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

• 12-02-2020 |Reunião para abordar as ações e eventos para o ano 2020 

• 08-04-2020 |Videoconferência subordinada à Pandemia por doença covid-19;  

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVALADE  

• 22-01-2020 | Mercado municipal; 

• 22-05-2020 |Exercício Matérias Perigosas; 

GNR 

• 10-02-2020 |Situação do destacamento Alvalade; 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

• 06-02-2020 |Reunião eco-escolas 

DIVERSAS ENTIDADES  

• 19-02-2020 | reunião preparatória das comemorações do 25 de abril  

REPRESENTATIVIDADE 

• Nada a referir; 

JARDINS, ESPAÇOS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS  

• Diversos trabalhos de limpeza na freguesia; 

• Manutenção de espaços verdes; 

• Poda de árvores em toda a freguesia; 

• Corte de ervas na freguesia, incluindo caminhos pedestres ao longo do rio sado ; 

• Melhoria da envolvente junto à pinguela dos coitos; 

• Ações de jardinagem em vários locais da freguesia, pelos formandos do curso a decorrer; 

• Remoção de árvore morta no jardim central; 

• Colocação de sistemas de rega, com programadores para permitir a rega noturna. Reparação de 

aspersores e tubagem; 

• Compara de bebedouro, jardim das laranjeiras;  

• Compra de 2 equipamentos de fitness para o jardim das laranjeiras;  

• Aquisição de novo Parque Infantil para o Jardim Central;  

• Conclusão da 1ª fase do novo espaço público, no loteamento da avenida; 

•  

OBRAS PÚBLICAS E BENEFICIAÇÃO 

• Celebração de contrato para alargamento do cemitério, pagamento inicial  

• Obras de conservação e beneficiação nos balneários públicos da freguesia; 

• Pintura da vedação do parque do Jardim central; 

• Conservação total do parque infantil do bairro 16 fogos;  

• Reparação e pintura de bancos em toda a freguesia; 

• Reparações na calçada no jardim público central;  

• Conservação do mobiliário de madeira no Centro Social da mimosa;  

• Colocação de grelha na fonte da bica; 

• Conclusão do revestimento dos caminhos na Mimosa e Quinta dos mudos, obra em parceria com 

o Município; 

• Continuação da aplicação de betuminoso, em diversos pontos da freguesia; 

EQUIPAMENTOS 

• Aquisição de novo corta-relva, gerador e motosserra elétrica para poda;  

   PESSOAL 

• Contratação em regime de tarefa de dois operacionais; 

• Dois novos colaboradores com projeto CEI; 

• Celebração de um novo contrato sem termo ao abrigo de programa IEFP (mercado aberto).  
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COVID-19 

CRONOLOGIA DAS PRINCIPAIS  ACÇÕES  

• 24 de fevereiro - Recomendações e medidas a adotar para prevenir o contágio (Facebook) 

• 11 de março - Caminhada solidária adiada, dia 11 de março 

• 12 de março – Aprovado o PLANO DE CONTINGÊNCIA 

• 13 de março - COVID-19 decretado o estado de alerta 

• 16 de março - Divulgação de Recomendações e medidas a adotar 

• 16 de março - Redução do horário de funcionamento da secretaria, funcionado apenas entre as 

14:00 e as 16:00, para assunto urgentes e com regras de atendimento.  Efetuado comunicado à 

população. 

• 18 de março - Estado de emergência - Corona Vírus, encerramento de parques infantis / de fitness 

e Multiusos da freguesia. Encerramento do cemitério, abertura apenas para funerais, com regras.  

• 20 de março - mensagem no facebook do presidente, sensibi lizando a população para o 

cumprimento das orientações da DGS e governo. 

• 22 de março - Divulgação de informações de interesse aos fregueses, sobre comércio e serviços na 

freguesia. 

• 24 de março - MEDIDA PREVENTIVA DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO dos espaços públicos 

• A Junta de Freguesia de Alvalade iniciou os trabalhos de higienização e desinfeção das ruas de 

Alvalade, com especial incidência nos locais públicos de maior acesso. Contou para isso com duas 

equipas, uma em Alvalade, outra na Mimosa. O trabalho foi feito em cooperação com o Município 

e com a colaboração da empresa agrícola Felicidade & Filho, que disponibilizou trator, 

equipamento e operador. 

• 01 de abril - Doação de viseiras de proteção 

• A Junta de Freguesia de Alvalade doou cerca de 100 viseiras de rosto a quatro entidades da 

freguesia: Casa do Povo de Alvalade, Associação de Bombeiros, Posto Médico e efetivo da GNR 

em Alvalade. 

• 10 de abril - mensagem do presidente, em vídeo (facebook) 

• Abril 2020 - OFERTA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

• 25 de Abril - Comemorações de Abril 

• canceladas as atividades programadas, foi elaborado um programa alternativo, que consistiu no 

hastear da bandeira, homenagem ao capitão Salgueiro Maia e visita à freguesia com carro de 

som, com sons de abril. 

• 6 de maio - entrevista do Presidente à rádio M24, subordinada ao tema da atualidade, a 

pandemia do covid-19 

• Maio 2020 – distribuição de VISEIRAS DE PROTEÇÃO pelo comércio local e continuação da 

distribuição de máscaras;  

INICIATIVAS CANCELADAS  

• Caminhada solidária 

• Comemorações do 25 de Abril, apenas houve um programa de recurso 

CUSTOS ASSOCIADOS  

• Até ao momento estão calculados 1.738,94 EUR em despesas associadas à pandemia.  

PESSOAL E SERVIÇOS  

• A secretaria da junta viu o seu horário reduzido diariamente apenas ao período das 14: 00 às 16:00 

• 6 funcionários com filhos menores a cargo ficaram em casa a prestar apoio, sendo 4 deles 

operacionais; 



6 Relatório de atividade autárquica – Junta de Freguesia de Alvalade 

 

APOIOS 

• Comemorações do Dia Internacional da Mulher 2020 - Pedido de apoio, 50,00 EUR 

• Agrupamento de Escolas de Alvalade, atividade a “a minha lancheira”, 100,00 EUR ; 

• Casa do Povo de Alvalade, 500.00 EUR; 

• Agrupamento de Escolas de Alvalade, atividade a “ida ao planetário”, 50,00 EUR ;  

• Centro de Emprego, apoio no transporte de formandos; 

ATIVIDADES EM IMAGENS 

 

Novo cortador de relva 

 

Aquisição de gerador 

 

Aquisição de serra / podadora 

 

Visita à assembleia da 

República 

 

Alunos do agrupamento de 

escolas de Alvalade 

 

 

Festa de natal – escola de 

música 

 

 

 

Carnaval das escolas 

iniciativa apoiada pela JFA 

 

Dia da Mulher 

oferta de flores 
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Pai natal motard  

 

Concerto de Natal 

Apoio JFA 

 

2º Concurso de Montras 

 

BALNEÁRIOS PÚBLICOS 

Conservarção e reparação geral 

 

Desinfestação – espaços públicos 

 

Trabalhos de limpeza em 

diversos locais da freguesia 

 

Dia da Criança 

 

Intervenção na Fonte da Bica 

 

Aquisição de equipamentos(2)  
Jardim das laranjeiras 

 

Bebedouro novo 

Jardim das laranjeiras 

 

Novo Parque infantil 
Jardim central 

 

Bolas de basquete 
Disponibilização para utilização no 

campo multiusos 
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ESPAÇO PÚBLICO NOVO 

Em parceria com a CMSC 

 

PINGUELA DOS COITOS 

Melhorias na envolvente 

 

PINGUELA DOS COITOS 

Reparação 

 

CENTRO HISTÓRICO 

Inicio das obras, a cargo do Municipio. 

 

CAMINHOS 

revestimeno de caminhos na Mimosa e 

Quinta dos Mudos, em parceria com o 

municipio. 

 

ROTUNDA 

remoção de oliveira, para renovação 

da mesma 

 

RUAS 

repavimentação da rua 11, obra a 

cargo do municipio 

 

REPARAÇÃO E CONSERVÇÃO 

parque infantil bairro 16 fogos 

 

COMEMORAÇÕES 25 ABRIL 

com um programa simples dignificamos 

abril 

 

Conclusão do Campo Multiusos 

no Jardim das Laranjeiras. 

 

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 
VÁRIOS PASSEIOS NA FREGUESIA 

 

JARDINS - SISTEMAS DE REGA 
colocação de temporizadores para 

rega noturna e revisão geral dos sistema 

de rega 
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ACÇÃO SOCIAL 

recuperação de habitações para fins 

sociais 

 

ACÇÃO SOCIAL 

recuperação de habitações para fins 

sociais 

 

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 

do mobiliário no centro social da 

mimosa 

 

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 

cerca do parque no jardim central 

 

ESPAÇOS VERDES 

desbaste de árvores 

 

Espaços verdes 

trabalhos por toda a freguesia 

 

ZONAS VERDES 

plantação de flores 

 

ZONAS VERDES 

plantação de flores 

 

ANIMAÇÃO 

ação com o o artista “charneca” um 

pouco por toda a freguesia. 

INFORMAÇÃO FINANCEIRA* 

Mapas anexos* 

Informação à data de 31-05-2020 

• Demonstração de execução orçamental das receitas   

• Demonstração de execução orçamental das despesas 

• Resumo Diário de Tesouraria 

 

 

 

 

 




















