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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: 4º Trimestre de 2018.  

RESUMO DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

• 24-09-2018 | Resposta ao nosso pedido de 19 de junho, informando que a desratização se iria 
efetuar dia 26  

• 19-10-2018 | Resposta ao nosso pedido de 15 de Outubro, informando que estão agendadas duas 

desbaratizações, sendo a próxima a 23 de Outubro. 
• 14-11-2018 | Pedido de informação sobre as iniciativas a realizar durante o ano de 2019 e 

necessidade de apoio logístico, pelo município. 
• 27-11-2018 | Informação de cedência de transporte para Concerto de Natal a realizar na 

freguesia. 
• 28-11-2018 | Informação sobre verbas atribuídas à freguesia e aprovadas em sessão de câmara. 

REPÚBLICA PORTUGUESA – EQUIPA DO BAIXO ALENTEJO 

• 26-09-2018 | Solicitação para integrar o senhor Paulo Guerra num plano de trabalho a favor da 
comunidade. 

ALENSADO CRL 

• 18-10-2018 | Informação/Alerta sobre destruição do Caminho Municipal 1079-1, dirigido ao 
Município. 

SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

• 19-10-2018 | Pedido de apoio, pagamento do jantar dos funcionários da freguesia; 

VIV’AFOLIA   

• 22-10-2018 | Apresentação do projeto musical 

GNR - DESTACAMENTO TERRITORIAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

• 25-10-2018 |Informação sobre ações a encetar para resolver problemas comunicados com matilha 
de cães na freguesia. 

TECNORÉM, SA 

• 26-10-2018 |Apresentar o plano de sinalização Temporário das estradas Nacionais 261 e 262, 
motivado pela empreitada “Adução Ermidas Fornalhas Velhas”. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJUSTREL 

• 15-11-2018 | Pedido para integrar estagiários dos cursos de informática. 
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RESUMO DA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

• 24-09-2018 | Informação sobre estado de abandono da fossa da mimosa 

• 03-10-2018 | Informação sobre caminhos a pavimentar na freguesia em 2019 
• 16-11-2018 | Pedido de reunião subordinada ao tema “Alargamento do cemitério” 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS “PROF ARMÉNIO LANÇA” 

• 10-10-2018 | Resposta afirmativa para integrar o conselho Eco-Escolas; 

REUNIÕES COM ENTIDADES 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

• 02-10-2018 | Discussão do plano e orçamento para 2019-2021 
• 11-10-2018 | Balanço Festival do Tomate 

• 23-11-2018 | Aldeia Segura 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE ALVALADE  

• 14-11-2018 | Análise do plano de atividades da associação e parcerias a estabelecer 

FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE  

• 13-11-2018 | Balanço das atividades de 2018, com enfoque no ATL de Verão e análise do plano 
para 2019 e parcerias a encetar. 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTIAGO DO CACÉM  

• 17-10-2018 |Reunião para analisar a possibilidade da freguesia integrar a REDE LOCAL 
INTERVENÇÃO SOCIAL, na qualidade de parceira. 

ELEITOS DA CDU 

• 06-11-2018 | Reunião destinada a dar cumprimento ao disposto ao Direito de oposição. 

REPRESENTATIVIDADE 

• 13-11-2018 | Dia de São Martinho com a população sénior, a convite da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém.  

• 23-11-2018 | Encerramento Festival do Teatro em Santo André 

JARDINS, ESPAÇOS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS 

• Limpeza e desbaste de árvores; 
• Manutenção de espaços verdes; 
• Colocação de árvores: 2 Fonte da Bica + 3 Jardim Capitães de Abril; 

• Trabalhos de limpeza de ervas com recurso a roçadores, um pouco por toda a freguesia; 

OBRAS PÚBLICAS E BENEFICIAÇÃO 

• Reparação de passeios; 
• Resolução do escoamento de águas junto à Fonte da Bica; 

• Pintura do abrigo de passageiros da mimosa; 
• Pintura de muros junto ao depósito da água; 
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EQUIPAMENTOS 

• Procedemos à alienação da viatura Renault, que estava inoperacional e sem qualquer interesse 
para o serviço. 

PESSOAL 

• Candidatura a um projeto CEI – Contrato emprego e Inserção 

• Desde Novembro deste ano a funcionária Teresa Quarenta passou à situação de aposentada. 

APOIOS 

• Apoio à iniciativa “No Natal compre no comércio Tradicional”, promovida pelo Município. 
• Apoio à Iniciativa “Alvalade Arise”, organizada por um grupo de jovens no âmbito da iniciativa 

“Atreve-te” 

PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES 

• Ata 16/2018 de 10 de Outubro 

o Alienação de viatura Renault, pelo preço base de 500.00 EUR, entrega de 
propostas em carta fechada. 

o Assinatura de Parceria, no âmbito do projeto de desenvolvimento da Rede Local 
de Intervenção Social (RLIS), com a Santa Casa da Misericórdia de Santiago do 
Cacém. 

• Ata 17/2018 de 6 de Novembro 
o Aprovação do concurso de montras de natal 2018 e respetivo regulamento 

DESTAQUES / ATIVIDADES 

Comemorações dos 100 anos da Bica Exposição de Fotografia 

Organização das comemorações do 
centenário. Presença da Banda Filarmónica de 

Grândola, Grupo Coral da Casa do Povo de 
Alvalade. Inauguração da exposição e 

lançamento de brochura.  

Organização de exposição de fotografia em 

colaboração com o fotógrafo “Rui Sobral” 
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Encaminhamento de águas Concurso “Montras de Natal” 

 

Resolvemos o problema existente com as águas 

pluviais junto à Fonte da Bica. 

 

1º Concurso de Montras de Natal, atribuição de 

prémios monetários aos 3 primeiros. Tem como 
objetivo dinamizar o comércio tradicional. 

Edição de brochura Plantação de árvores 

Brochura alusiva ao centenário, que pode ser 

obtida gratuitamente na junta. 

Para além das 3 árvores colocadas no Jardim 

Capitães de Abril, foram colocadas mais duas na 
Fonte da Bica. 
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Iluminação e decoração natalicia Concerto de Natal 

 

 
Iluminação de natal em diversos pontos da 

freguesia e colocação de Pais natal (Talhas) 
com a colaboração dos moradores. 

Desbate de árvores 

 
Iniciativa que contou com a colaboração de 

voluntários. 

 

Concerto de Natal com o Coral Atlântico na Casa do 

Povo de Alvalade. 
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

MAPA DE FLUXOS FINANCEIROS EM ANEXO 

Anexo 

OUTRAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 
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