FREGUESIA DE ALVALADE
Município de Santiago do Cacém

Atividade
autárquica
MARÇO DE 2019

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 Trimestre de 2019.

RESUMO DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
CÂM ARA MUNICIPAL DE SANTI AGO DO CACÉM
•
•
•
•
•
•

29-11-2018 | Edital 64/2018- Qualidade da água nas redes de distribuição da freguesia de Alvalade
3º Trimestre
30-11-2018 | Esclarecimento de Pedido de ligação elétrica
04-12-2018 |Pagamento de verba-Adaptação de aspirador de folhas
11-02-2019 | Presidência nas freguesias 2019, informação sobre a data, convite e pedido de
sugestões de visita
19-02-2019 |Envio de informação sobre atualização de taxas.
19-03-2018 | Programa e Controlo da Qualidade da Água - 4.º Trimestre de 2018

COORDENADOR DO SMPC
•

03-12-2018 | Levantamento para o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil

MAI
•

20-12-2018 | Redução do horário de funcionamento - Posto Territorial de Alvalade /
Santiago do Cacém;

FUTEBOL CLUBE ALV ALADENSE
•
•

28-03-2019 | Pedido de apoio para a 21ª edição do Raid BTT Alvalade / Porto Covo
14-04-2019 | Pedido de apoio financeiro às atividades desportivas- Ano 2019

DIRECÇÃO GERAL DE ENERGIA
•

22-03-2019 |Edito - Central Fotovoltaica de Alvalade.

IEFP
•
•
•

04-12-2018 |Formação Profissional- Informação do Centro de Formação sobre o Curso
Jardinagem.
26-12-2018 | Prorrogação do período de funcionamento do GIP
26-03-2019 | Prorrogação do período de funcionamento do GIP

GRUPO PARLAMENTAR DO PCP
•

17-01-2019 | Encerramento dos Postos da GNR em Alvalade e Ermidas Sado;

INOVINTER
•

18-01-2019 | Protocolo de colaboração para Formação Profissional

MUNICIPIO DE ALCACER DO SAL
•

15-01-2019 |Moção - Melhorar as nossas estradas Nacionais - Trazer de volta a Alcácer o comboio
de passageiros
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ARBCAS
•

02-04-2019 |Oficio Circular - Situação de seca agravada

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF ARMÉNIO LANÇA
•
•
•
•

05-12-2018 | Convite Festa de Natal de 2018;
31-01-2019 | Pedido de apoio - ação de suporte básico de vida, destinada ao pré-escolar e aos 1º,
2º e 3º ciclos de escolaridade;
18-02-2019 | Observatório de Qualidade Escolar: Autoavaliação -Questionário online ao Pessoal
Não Docente
07-03-2018 | Semana da Leitura + Festa da Leitura

RESUMO DA CORRESPONDÊNCIA ENVI ADA
CÂM ARA MUNICIPAL DE SANTI AGO DO CACÉM
•
•
•
•
•
•
•
•

24-01-2019 | solicitar a recolocação do sinal de STOP, à entrada da rotunda, junto à Associação de
Regantes;
03-12-2018 | Pedido para recolha de lixos (aglomerados de verde e monos) com mais
regularidade;
16-11-2018 | Pedido de reunião subordinada ao tema “Alargamento do cemitério”
07-02-2019 | Confirmação dos caminhos para aplicação de revestimento;
12-02-2019 | Solicitação de colocação de dois pontos de luz, na Praça do Plátanos;
12-02-2019 | Pedido para deslocação de pavê;
04-03-2019 | Contributos - Presidência nas Freguesias 2019
08-04-2019 | abatimento do pavimento , junto ás tampas de esgoto, no Largo Salgueiro Maia e
Avenida Soeiro Pereira Gomes em Alvalade (1ª enviada de 24-10-2018)

FUTEBOL CLUBE ALV ALADENSE
•

15-03-2019 | Parecer positivo relativamente ao traçado da prova de BTT na nossa freguesia;

ELETRIFICADORA DE SANTI AGO
•
•
•

07-01-2019 | Pontos de luz fundidos- substituição
30-01-2019 | Pontos de luz fundidos- substituição
29-03-2019 | Pontos de luz fundidos- substituição

GNR
•

11-04-2019 | Pedido de Fiscalização de Canídeos

DIVERSAS
•

Reunião preparatória das Comemorações do 25 abril

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF ARMÉNIO LANÇA
•
•
•

31-01-2019 | Informar da atribuição do apoio para a atividade do Eco-Escolas;
25-03-2019 | Informar da atribuição do apoio para a atividade caminhada na envolvente da
freguesia;
15-01-2009 | Informar da impossibilidade de apoiar financeiramente visita de estudo;
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REUNIÕES COM ENTIDADES
CÂM ARA MUNICIPAL DE SANTI AGO DO CACÉM
•
•
•
•
•

30-01-2019 | Reunião Preparatória - Comemorações do 25 de Abril
12-02-2019 | Proposta para alargamento do Cemitério da Freguesia
25-03-2019 | Ocupação da via pública por motivos de obra;
06-03-2019 | Comissão Municipal de Defesa da Floresta
26-03-2018 | Conselho Municipal de Segurança de Santiago do Cacém

CIMAL
•

25-01-2019 | Sessão Esclarecimento sobre as regras aplicáveis aos parques infantis

ECO-ESCOLAS
•

14-01-2019 | Apresentação do plano de ação

DIVERSAS ENTIDADES DA FREGUESIA
•

13-02-2019 | Reunião preparatória das comemorações do 25 de abril.

GRUPO V ALOURO
•

09-01-2019 | Visita ao complexo da daroeira

REPRESENTATIVIDADE
•
•

22-12-2019 | Cinquentenário do FC Alvaladense;
02-02-2019 | Fórum Pensar a Educação

JARDINS, ESPAÇOS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS
•
•
•
•
•
•

Recuperação de Zonas ajardinadas em várias zonas da freguesia, com colocação de novos
arbustos e flores: Av José Afonso; Extensão de Saúde; Av. General Humberto Delgado.
Reabilitação do Jardim na Rua 4, com levantamento do solo, colocação de tela e cobertura com
pedras decorativas e arbustos;
Limpeza e desbaste de árvores;
Manutenção de espaços verdes;
Colocação de 6 árvores por ocasião do “Dia da Árvore”;
Trabalhos de limpeza de ervas com recurso a roçadores, um pouco por toda a freguesia;

OBRAS PÚBLICAS E BENEFICIAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•

Reparação e regularização de todo o piso do mercado, com delimitação de zona de
estacionamento. Colocação de redes para evitar a dispersão do lixo;
Conclusão da 1ª fase do Campo Multiusos do Jardim das Laranjeiras, com colocação de piso
betuminoso verde;
Reparação da Fonte da Estação que estava inoperacional (não corria água);
Reparação de passeios em diversas zonas da freguesia;
Pintura do abrigo de passageiros da mimosa;
Pintura de muros junto ao depósito da água e mercado municipal;
Reparação de caminhos vicinais em colaboração com o Município;
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EQUIPAMENTOS
•
•
•
•

Requalificação do Dumper da Junta, com reparação integral, novo motor, novas peças, afinações
e pintura nova;
Aquisição de compactador para auxiliar nos trabalhos de reparação de vias e passeios.
Aquisição e colocação de 2 abrigos de passageiros, um deles duplo destinado à paragem junto
ao Agrupamento de Escolas e outro à paragem na entrada da Vila;
Aquisição do módulo de Licenciamento de Canídeos;

PESSOAL
•
•
•

Passagem à situação de aposentação da funcionária Elsa Silva;
Abertura de concurso para admissão de 1 assistente operacional;
Celebração de contrato de prestação de serviços em regime de tarefa, com a duração de 6
meses.

GESTÃO
•

Reorganização dos terrados do mercado com atribuição de cartão a cada um dos feirantes e
instituído um método de pagamento por multibanco.

APOIOS
•
•

•

Agrupamento de Escolas - Pedido de apoio para iniciativa “ação de suporte básico de vida,
destinada ao pré-escolar e aos 1º, 2º e 3º ciclos de escolaridade”, atribuição de 100 EUR.
Agrupamento de Escolas - Pedido de apoio para lanches das crianças do 2º e 3º ciclo, em
caminhada na zona envolvente à vila de Alvalade, atribuição de 150 EUR
Paróquia de Alvalade – Pedido de apoio para os peregrinos a pé de Alvalade a Fátima, atribuição
de 100 EUR;
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ATIVIDADES

•

Dia da Árvore - Oferta de kit para plantar árvores e ação de sensibilização para os mais novos, com
plantação de árvores;
Dia da Mulher - Oferta simbólica de flores.

•

Outras atividades em anexo

•

INFORMAÇÃO FINANCEIRA
MAPA DE FLUXOS FINANCEIROS EM ANEXO
Anexo
OUTRAS INFORM AÇÕES FINANCEIRAS

Fornecedores
€15.000,00
€10.000,00
€5.000,00

€10.000,00
€13.650,3
5
€821,32
3417,75
1420,47 1944€1.991,56

€-

ADSE
€8.000,00

€8.492,63

€6.000,00
€4.000,00

€5.281,015570,49
3667,44

€2.000,00

2167 €1.410,95

€31-dez 26-abr 28-Jun 21-set 19-nov 31-mar
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Cobrança de Taxas e Outros
Rendas de Loja

€788,92

Rendas Bairro 16 Fogos

€146,40

Licença de Canídeo

€112,95

Ocupação de via

€250,84

Cemitério

€1.037,54

Mercado Mensal

€2.914,06

Atestado

€142,50
€-
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€500,00

€1.000,00

€1.500,00

€2.000,00

€2.500,00
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€3.000,00

€3.500,00

FREGUESIA DE ALVALADE

ANEXO

Natal
2018

Promovemos e
colaborámos em diversas
iniciativas na época
natalicía.

PRENDAS

PAIS NATAL(HA)

CORAL ATLÂNTICO

Apoiámos e colaborámos na
decoração com pais de natal, feitos
com antigas talhas.

Oferecemos prendas a todas as
crianças da creche, pré-escolar e 1º
ciclo.

Oferecemos à população um concerto
de natal.

ILUMINAÇÃO

Adquirimos novas iluminações de
natal..

MONTRAS DE NATAL

Promovemos o 1º concurso de
montras com o objectivo de dinamizar
o comércio de natal.

Obras efectuadas

MURO DA ESCOLA PRIMÁRIA
Derrubado e inexistente há anos, foi
agora recuperado.

PASSEIOS

Reparámos um sem número de
zonas de passeio um pouco por toda
a freguesia.

PINHEIRO DE NATAL

Removemos as antigas luzes,
danificadas e voltámos a iluminar o
tradicional pinheiro.

MERCADO DE NATAL / PAI
NATAL MOTARD

Com o patrocínio da Junta, pela 1ª
vez os pais natal motard vieram a
Alvalade e ofereceram prendas a
todas as crianças. presentes no
"Mercado de Natal", iniciativa também
apoiada pela JFA.

Datas

RECINTO DE MERCADOS

Intervenção de fundo com
regularização do piso e colocação de
rede para evitar disseminação do lixo.

A J.F.A. visando sempre o bem estar da população decidiu criar um campo para
a prática de diversas atividades, no Jardim das Laranjeiras.
Neste momento encontra-se ainda numa primeira fase.
Só possível, graças também à colaboração de várias pessoas de boa vontade,
às quais aproveitamos para agradecer.

DIA DA MULHER
Assinalámos o dia com a oferta simbólica
de flores, às nossas mulheres, um pouco
por toda a vila.

DIA DA ÁRVORE

CAMPO MULTIUSOS

Acção de sensibilização junto das
crianças da pré, creche e 1º ciclo, com
oferta de kit para plantar uma árvore e
também plantação de 6 árvores em
diversos locais da freguesia.

FREGUESIA DE ALVALADE

1º Trilho fotográfico

ANEXO

Promovemos o 1º trilho temático, uma inovação, que se revelou um
sucesso, deliciou os participantes e promoveu a nossa freguesia.

Outras informações

INVESTIMENTO

G.N.R.
Tomámos providências para
evitar a redução do horário do
Posto da GNR

UM DUMPER "NOVO"

AULAS DE MÚSICA
Iniciativa em parceria com o
FCA a decorrer na escola
primária, que tem por objectivo
aumentar a oferta formativa
das nossas crianças e jovens.

CAMINHOS VICINAIS
Foram reparados caminhos
em parceria com a CM de
Santiago do Cacém

FOLHETO - ROTEIRO
Editámos um folheto
promocional da Freguesia,
destinado a orientar quem nos
visita.

Intervenção de fundo: motor, peças, estofos e pintura.
Um equipamento de enorme utilidade para a freguesia e
que dá assim mais condições aos nossos trabalhadores.

SOLIDARIEDADE

Em parceria com a Casa do Povo e Loja Social foram
enviadas várias caixas de roupa para Moçambique

CURSO DE
JARDINAGEM
Curso de jardinagem, pelo
IEFP, em parceria com JFA.
muito tem contribuído para
tornar mais bonita a nossa
vila.

CONFEÇÃO E COSTURA
Realizou-se 2º curso de confeção e costura em
parceria com a INOVINTER

