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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: 3º Trimestre de 2020.  

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA, DE REFERIR 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

• 31-07-2020 |Autarquia de Santiago do Cacém descobre em Alvalade vestígios arqueológicos 
• 05-08-2020 |Visita a obras em curso a cargo das Águas Públicas do Alentejo 
• 28-08-2020 |No concelho de Santiago do Cacém comprar no comércio local dá prémios 

• 09-09-2020 |Convite reunião CMDF dia 29 de Setembro 
• 14-09-2020 |Requalificação do Centro Histórico de Alvalade 

• 16-09-2020 |Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2021-2024 
• 16-09-2020 |Município de Santiago do Cacém define horário de funcionamento do comércio e 

serviços 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF ARMÉNIO LANÇA 

• 07-09-2020 | Ano Letivo 2020/2021 - Início das atividades letivas 

FUTEBOL CLUBE ALVALANDENSE 

• 30-06-2020 | Pedido de apoio anual às atividades 
• 06-08-2020 |FCA obtém o estatuto de Entidade Formadora Certificada 3 estrelas 

• 26-08-2020 | Plano de Contingência Covid-19 FCA _ Campo Municipal de Alvalade 
• 11-09-2020 |Suspensão das Atividades desportivas FC Alvaladense 

CERCISIAGO 

• 24-07-2020 | Pedido reunião, colaboração para aquisição de viatura de transporte; 

ULSLA 

• 28-07-2020 | Apresentação do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano, E.P.E ; 

• 21-09-2020 |Pedido de reunião 

COMISSÃO SINDICAL DE SANTIAGO DO CACÉM (STAL) 

• 30-06-2020 |Falta de condições de trabalho - cemitério.  
• 08-09-2020 |Reunião - Falta de condições de trabalho - Cemitério 

REPÚBLICA PORTUGUESA - JUSTIÇA 

• 03-08-2020 | Pedido de Trabalho comunitário 

AMA  

• 17-07-2020 | Instalação Espaço Cidadão JF Alvalade - Santiago do Cacém 
• 28-08-2020 |Informação da viabilidade para instalação do espaço 

• 16-09-2020 |Pedido de informação para celebração do protocolo 
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IEFP SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

• 18-08-2020 | Convite para apresentação de proposta-Procedimento Ajuste Direto n.º 20206470324 

AHBVA 

• 19-08-2020 | Exercício ALVALADEX - Cedência de Espaço, mercado mensal dia 2,3 e 4 de Outubro 

• 24-08-2020 |Pedido de carrinha para transporte de materiais para o ALVALADEX 
• 31-08-2020 | Pedido de carrinha para transporte de águas  

PARTICULARES 

• 22-06-2020 |Pedido de Desbaratização na Zona de expansão, rua 10 

• 04-08-2020 |Pedido para utilização do espaço aberto na Escola Primária para atividades lúdicas 
• 22-08-2020 |Pedido de colaboração – Contacto com o escritor Eduardo Olimpio  

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA, DE REFERIR 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

• 23-07-2020 |Resposta ao Senhor Presidente, relativamente ao vídeo das comemorações do 25 de 

Abril 
• 04-08-2020 |Benfeitorias - Escola Primária 

• 05-08-2020 |Pedido de informação sobre repavimentações na freguesia 
• 17-08-2020 |Lavagem de contentores, pedido 

• 01-09-2020 |Pedido de transporte para Coral Luisa Todi 
• 03-09-2020 |Pedido de reunião - Trabalhos na Freguesia 

• 03-09-2020 |Pedido de reparação/substituição de Cabine telefónica 

DELEGADO DE SAÚDE  

• 28-08-2020 |Plano de contingência para evento (Concerto na Igreja) 
• 28-08-2020 |Plano de contingência para reabertura dos mercados mensais 

AHBVA 

• 19-06-2020 | Propostas para cedência de posição contratual e contrato de comodato; 

IEFP 

• 28-07-2020 |Pedido de propostas de formação 

GNR SETÚBAL 

• 21-09-2020 |Pedido de reunião - Segurança na Freguesia 

REUNIÕES COM ENTIDADES 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

• 22-07-2020 |Alargamento do cemitério da Freguesia (c/ Vereador Albano Pereira por delegação) 
• 22-07-2020 |Preparação VI Festival do Tomate 2020 

CIMDFCI 

• 07-07-2020 |Reunião da CIMDFCI de Santigo do Cacém e Sines; 
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CERCISIAGO  

• 01-07-2020 |Avaliação Capacidade de Trabalho de candidato a programa de emprego; 

COMISSÃO SINDICAL STAL – SANTIAGO DO CACÉM 

• 07-08-2020 |Falta de condições de trabalho - cemitério 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF ARMÉNIO LANÇA 

• 07-09-2020 | A convite da concelhia do PS para visita ao agrupamento de escolas 

REPRESENTATIVIDADE 

• 20-09-2020 | Passagem de testemunho do Padre Sales para o Padre Luis Marques 

JARDINS, ESPAÇOS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS 

• Diversos trabalhos de limpeza na freguesia; 
• Manutenção de espaços verdes; 

• Colocação de sistemas de rega, com programadores para permitir a rega noturna. Reparação de 
aspersores e tubagem; 

• Colocação de avisos de água imprópria para consumo nas fontes da freguesia; 
• Recolocação de candeeiro no loteamento da Avenida;  

OBRAS PÚBLICAS E BENEFICIAÇÃO 

• Colocação de Cobertura no parque do Jardim central;

 
• Reparações na calçada no jardim público central; 

• Continuação da aplicação de betuminoso, em diversos pontos da freguesia; 
• Continuação do processo para alargamento do cemitério. 

• Reparação do telhado da Casa de Função do Coveiro;  
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EQUIPAMENTOS 

• Inicio do processo para aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias, com tri basculante, garra 
e grua;  

PESSOAL 

• 12-07-2020 |Celebração do contrato 031/CEI+/20 (IEFP), por seis meses 

• 01-09-2020 |Celebração de contrato 007/EAEE/20, sem termo, ao abrigo de programa IEFP – 
Mercado aberto 

OUTRAS ACTIVIDADES E INICIATIVAS  

• Coordenação de atendimentos locais ao abrigo do protocolo RLIS da Santa casa da Misericórdia 
de Santigo cacém; 

• Assinatura de contratos de cedência de posição contratual com a AHBVA, transferindo para a 
mesma a exploração dos espaços comerciais; 

• Assinatura de comodato com a AHBVA, que entregou à freguesia, a título gratuito, para 
prossecução das suas atividades, a loja nº3; 

• Lançamento da página oficial da freguesia de Alvalade : freguesia-alvalade.pt  
• Inicio do processo de para faturação eletrónica para dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º123/2018, 

de 28/12 e recentemente reforçada pelo Decreto-Lei n.º 14-A/2020, de 7 de abril. 
• Renovação e aditamento às medidas de extraordinárias e de caráter urgente, sobre a alçada da 

junta de freguesia, no âmbito da iniciativa do município. 
• Inicio do processo de instalação do espaço do cidadão através de protocolo com AMA. 

  

APOIOS 

• Futebol Clube Alvaladense – Atribuição de 1.000 para o plano anual de atividades 
• Futebol Clube Alvaladense – Apoio de 1.289,04 EUR para obra no Campo Municipal; 

• Colaboração na Vacinação Antirrábica e Identificação de Canídeos promovida pela CMSC. 
• Câmara Municipal de Santiago do Cacém – Teatro nas freguesias, apoio logístico e pagamento de 

refeições; 

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 

 



6 Relatório de atividade autárquica – Junta de Freguesia de Alvalade 

 

ATIVIDADES EM IMAGENS 

Pintura e reparação do Posto da 

GNR de Alvalade 
Reparação do telhado da casa 

de função do coveiro 

Aquisição de equipamentos 

FITNESS (2). 

Lançamento da página oficial 

da freguesia 
Reabertura dos mercados 

mensais 

Apoio no transporte de bens 

para as associações locais. 

Reparação de mesa e bancos 

no Jardim central 
Conclusão de mais um curso de 

Costura 

Ajardinamento da rotunda à 

entrada da Vila (1ªfase) 

Teatro nas freguesias, apoio 

logistico e financeiro 
Obras no centro histórico - apoio 

com meios  

Colocação de aviso sobre a 

qualidade da água nas fontes 

 


