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 semestre de 2021

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA, DE REFERIR
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14-01-2021 - Autarquia de Santiago do Cacém encerra equipamentos municipais cumprindo
confinamento geral;
21-01-2021 - Obra de requalificação do Centro Histórico de Alvalade concluída;
27-01-2021 - Casos de Covid 19 na ERPI em Alvalade;
26-01-2021 – SMPC, Apoio a famílias carenciadas;
01-02-2021 - Plano Operacional Municipal 2021_Freguesia de Alvalade;
09-02-2021 – Condecorações pelo Município de Santiago do Cacém, pedido de indicação de
Alvaladenses (resposta em 19-03-2021);
10-02-2021 – Agendamento de visitas para locais de vacinação na freguesia;
05-03-2021 – Pavimentação, Resposta ao pedido da Junta sobre o troço da 5 de outubro, junto ao
lar;
22-03-2021 - Presidência nas Freguesias 2021;
22-03-2021 - Plano de Desconfinamento da Câmara Municipal de Santiago do Cacém;
23-03-2021 - Projeto de plantações Loteamento da Avenida;
30-03-2021 - Estrada Municipal 518, resposta a pedido da freguesia em 11-02-2021;
21-05-2021 - Semana Aventura – Reunião para apresentação e pedido de apoio;

COMISSÃO DE UTENTESDO LITORAL ALENTEJANO
•

20-10-2020 |Situação GRAVE da Saúde no Litoral Alentejano

FUTEBOL CLUBE ALVALANDENSE
•

23-01-2021 – Informação sobre o resultado da auditoria ao Campo Futebol Municipal de Alvalade,

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
•

06-04-2021 - Atividade "O Mar começa aqui", envio de desenho apresentados pelas crianças do
agrupamento;

BIBLIOTECA DE FERREIRA DO ALENTEJO
•

Solicitação de empréstimo de adereços da freguesia (bonecos de natal e páscoa)

STAL
•

18-02-2021 - Pedido de agendamento de reunião;

IEFP
•

11-03-2021 - Convite para apresentação de proposta-Procedimento Ajuste Direto

CASA DO POVO DE ALVALADE
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•

01-06-2021 - Estacionamento automóvel na praça D. Manuel I;

ESCOLA PROFISSIONAL DE GRÂNDOLA
•

Pedido de Estágio

AUGUSTO DEODATO GUERREIRO
•

18-02-2021 - Oferta de dois livros, um do Deodato e outro da Maria de Lurdes

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA, DE REFERIR
n.d.

REUNIÕES COM ENTIDADES
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
•
•

08-06-2021 - Estratégia Local de Habitação de Santiago do Cacém;
27-05-2021 – Semana Aventura;

STAL
•

12-03-2021 – Situação dos trabalhadores da freguesia – Atribuição de subsídio de penosidade;

GNR
•

14-01-2021 – Reunião com o Comandante do Comando Territorial de Setúbal Tenente-Coronel
Mário Guedelha e com o sr. Alferes André Albano Filipe do Destacamento Territorial de Santiago do
Cacém, a fim de lhes colocar a nossa preocupação sobre a segurança na Freguesia e aferir da
possibilidade do Posto da GNR de Alvalade vir a ter mais efetivos

COVID
•

Devido ao agravar da situação foi decretado o estado de emergência dia 15 de janeiro, tendo a
junta de imediato tomado todas as medidas necessárias e obrigatórias por lei, nomeadamente a
redução do horário de atendimento da secretaria da Junta. Foram ainda amplamente divulgadas
as principais regras de combate à pandemia.

•

Cedência de Material de Proteção Covid-19 à Casa do Povo de Alvalade e Comércio local;

•

Apoio à instalação do centro de vacinação no Pavilhão Gimnodesportivo do Futebol Clube Alvaladense,
com meios logísticos e afetação de duas funcionárias;

•
•

Em finais de março a CMSC apresentou o seu plano de desconfinamento, do qual demos conta
aos nossos fregueses;
Dia 11 de Abril, retomámos os mercados mensais, aplicando o respetivo plano de contingência;

REPRESENTATIVIDADE
•

10-06-2021 – Inauguração do Museu de Arqueologia de Alvalade;

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

Diversos trabalhos de limpeza na freguesia, incluindo caminhos vicinais;
Manutenção de espaços verdes;
Plantação de árvores na freguesia;
Reparação e limpeza Pinguela dos Coitos;
Limpeza e poda de árvores;
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•
•
•
•
•
•

Colocação de novas flores e arbustos no Jardim Central;
Limpeza e desobstrução de valas pluviais;
Conclusão do Jardim do Loteamento da Avenida, efetuado em parceria com o Município;
Substituição de vedação no Jardim Central;
Colocação de placas de sensibilização ambiental, junto a pontos de visita, pinguela e ponte
romana;
1ª Fase da colocação de painéis informativos, junto a pontos de visita;

OBRAS PÚBLICAS E BENEFICIAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arranjo e substituição de bancos de jardim e de rua;
Arranjo do teto e pintura da sala de reuniões da JFA;
Abertura de caixa para lugares de estacionamento no Jardim dos Plátanos;
Conclusão das obras de remodelação da Loja Social;
Colocação de massa frias, na freguesia, em parceria com o Município;
Pintura e limpeza na envolvente da Fonte da Estação;
Acordo com o município para a reparação das ruas Padre Abel Varzim e Travessa na Praça D.
Manuel I;
Alterações na Rua da Ladeira do Posto para facilitar o trânsito de peões;
Obras na loja nº 3 que vai acolher o espaço do cidadão;
Inicio das obras de reparação do telhado e remodelação da escola primária de Alvalade, a cargo
da Associação de Caçadores e Pescadores, com o apoio da Junta de Freguesia de Alvalade e
Município;

EQUIPAMENTOS
•

Aquisição de viatura ligeira de mercadorias, VIATURA FUSO CANTER AG-26-FH, com tri basculante,
garra e grua;

PESSOAL E SERVIÇOS
•
•

18-01-2021 - Atendimento na secretaria em horário reduzido e apenas por marcação;
Maio-2021 – Foi efetuada a avaliação dos funcionários – siadap;

OUTRAS ACTIVIDADES E INICIATIVAS

•
•

Iniciativa do Município “Presidência nas freguesias”.
A J.F.A. acompanhou a comitiva
presidencial do princípio ao fim, considerando proveitosa a visita, na medida em que esta lhe deu a
oportunidade de mostrar algum do trabalho feito, mas - principalmente - mostrar o que não está
bem e urge uma solução, que, muitas vezes, tem que passar pelas duas entidades.
Apoio ao programa “Voluntariado CES Ser Rural”, promovido pelo Monte MIMO;
Dia da mulher, oferta simbólica de flores às mulheres da freguesia;
Dia da árvore, Plantação simbólica de árvores pelo executivo e funcionários;
Comemorações do 25 de Abril. Foram efetuadas com um programa modesto e assente na
proximidade, com passagem por várias artérias da vila, acompanhados dos sons de abril e fazendo
oferta de cravos aos Alvaladenses. Como habitualmente prestámos homenagem aos capitães de
abril, na praceta Salgueiro Maia;
Assinalámos a Páscoa com a produção e colocação de adereços em vários locais da freguesia,
bem como animação com personagens alusivas à data e distribuição de doces;
Acompanhamento e apoio na realização dos Censos 2021;
Oferta de panamás às crianças da freguesia, por altura do dia da criança;

•

Sorteio dos Premiados da iniciativa “NESTE NATAL COMPRE NO COMÉRCIO LOCAL” que atribui 1.000

•

•
•
•
•

•

EUR em prémios;
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•
•
•
•
•

Apoio na realização das eleições presidenciais 2021 em coordenação com o Município;
Demos apoio GRATUITO no preenchimento e entrega da DECLARAÇÃO DE IRS 2020, por solicitação
da Direção Distrital de Finanças;
Promovemos, por altura das comemorações do 25 de abril, a Exposição ao ar livre "25 de Abril Imagens e Palavras";
Promovemos, ao ar livre, a exposição de fotos (10) relativas ao concurso de fotografia “Olhar sobre
Alvalade”, promovido em coorganização com um grupo de jovens informal;
Marcámos presença na inauguração do Museu de Arqueologia de Alvalade projeto concebido e
realizado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, com o apoio financeiro da U.E. e apoio
financeiro público nacional/regional, nas instalações da antiga Igreja da Misericórdia, propriedade
da Junta de Freguesia de Alvalade;

APOIOS
•
•
•
•
•
•

CASA DO POVO DE ALVALAD, atribuição de 1.000 EUR para comparticipação da pintura do edifício;
Futebol Clube Alvaladense, cedência de viatura para trabalhos no Campo Municipal;
Futebol Clube Alvaladense, apoio logístico na preparação do terreno do novo campo de futebol
de 7;
AHBVA, cedência de viatura para exercício operacional;
AHBVA, entrega de 240,00 EUR, referente à caminhada solidária, não realizada em 2019;
Paróquia, colocação de janelas novas no primeiro piso, 3.075 EUR (edifício propriedade da
freguesia;

INFORMAÇÃO FINANCEIRA*
Mapas anexos*
Informação à data de 31-05-2021
•
•
•

Demonstração de execução orçamental das receitas
Demonstração de execução orçamental das despesas
Resumo Diário de Tesouraria
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ATIVIDADES EM IMAGENS

Animação na Páscoa

Exercício operacional

Nova Vedação

Obras de remodelação

Dia da Mulher

Donativo

Pintura de Vedação

Zona de estacionamento

Exposição 25 de Abril

Fonte da estação, conservação

Novas flores e arbustos

Novo Jardim
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Roçagem de mato

Exposição “Olhar sobre Alvalade

Placas de sensibilização

Painéis informativos 1ªfase

Inauguração do museu

Aplicação de betuminoso

Centro Histórico

Nova Viatura

Museu

Banco Recuperado

Adereços de páscoa

Apoio – centro de vacinação
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Dia da criança - oferta

8

Pinguela

Comemorações 25 Abril
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