FREGUESIA DE ALVALADE
Município de Santiago do Cacém

Atividade
autárquica
DEZEMBRO DE 2017

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 relativa à atividade da Junta.
Período em análise: 23 de Outubro de 2017 até à presente data.

CORRESPONDÊNCIA
RECEBIDA
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

António Alves (Adv.)
o Interpelação do advogada da firma, relativa à divida à Handle
Construções Lda.
Agrupamento de escolas ”Prof. Arménio Lança”
o Convite para a festa de Natal
Alvalade “Arise”
o Pedido de reunião
ANAFRE
o Informações sobre calendarização de iniciativas no âmbito do Ano
europeu do património cultural
Associação Cultural "Amigos de Alvalade"
o Convite para evento - Mercado de Natal
Associação Intervir.com
o Pedido de reunião - apresentação do projeto Local Idades
Auto Alvaladense Lda
o Convite para evento empresarial - Portas abertas 2018
Câmara Municipal de Santiago do Cacém
o Solicitação de contributos para as GOP's 2018-2021
o Convite para Magusto Tradicional – São Martinho - Email nº
822/DEASS/2017
o Marcação de reunião – Discussão das GOP's 2018-2021
o Pedido de colaboração no Passatempo “No Natal Compre no
Comércio Tradicional
o Informação sobre voto de pesar aprovado em reunião de Câmara
o Convite para evento - Entrega da chama da solidariedade
Casa Povo de Alvalade
o Convite para almoço de natal
GeoXXI
o Informação sobre prolongamento de linhas de apoio
Handle Construções Lda
o Pedido liquidação de valor em dívida
Comandante do Posto da GNR de Alvalade
o Informação sobre construção abandonada em Alvalade
Porta Aberta
o Pedido de sala para atendimento
RIVDAL Alentejo Litoral
o Representantes na RIVDAL Alterações
Serviço de Emprego de Sines
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•
•
•

o Emprego Apoiado em Mercado Aberto
Sindicato Trabalhadores Autarquias Locais
o Informação sobre entrada em vigor das alterações ao ACEP
Tecnimor Conta Lda
o Processo de penhora sobre prestador de serviços
Vitória Futebol Clube
o Pedido de apoio - cedência de viatura

ENVIADA
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Agrupamento de escolas “Prof. Arménio Lança”
o Pedido de reunião
o Comunicação da aprovação do apoio para ida ao teatro durante o
mês de Janeiro (1º ciclo e pré-escolar).
Associação Cultural "Amigos de Alvalade"
o Pedido de reunião
Beira Cruz, Lda
o Pedido de orçamento para gavetões
Câmara Municipal de Santiago do Cacém
o Pedido de pagamento de faturas
o Contributos para as GOP's 2018 - resposta a pedido
o Pedido para reparação de grelhas de águas pluviais
o Pedido para reparação de tampas de coletores de esgotos
o Pedido para reforço de contentores
Farcimar, Lda
o Pedido de orçamento para gavetões
Junta de Freguesia de São Domingos
o Pedido de trator com JOPER, para limpeza da fossa do mercado
Mónica Aguiar (CDU)
o Convocatória da efeitos de cumprimento do Direito de oposição
Presidente da CM Santiago do Cacém
o Convite para jantar de natal da autarquia
Prosegur
o Anulação de contratos
Tecnimor Conta Lda
o Pedido de previsão de pagamentos até final do ano.

REUNIÕES COM ENTIDADES
•
•
•
•

Agrupamento Escolas prof. Arménio Lança
o Apresentação e análise das necessidades da escola
Grupo de jovens organizadores do Alvalade “Arise”
o Pedido de patrocínio
Associação Cultural "Amigos de Alvalade"
o Apresentação / Análise de eventos durante a quadra natalícia
Câmara Municipal de Santiago do Cacém
o Discussão das propostas para as GOP's 2018-2021
o PROPOSTAS APRESENTADAS
Pavimentação de Ruas e vias
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•
•
•

Estradas Municipais 526-1 (Estrada do Concelho) e 1079
da Torre Vã.
Rua da Juventude e Rua Marquês de Pombal
Conclusão da Av. 5 de Outubro, junto à Escola dando
acesso ao Campo Municipal.

Obras
• Requalificação do centro histórico.
• Sustentação das barreiras do adro da igreja
• Sustentação e vedação das barreiras atrás dos quintais
(serro do moinho)
• Ordenamento e conclusão de passeios na entrada
nascente da vila junto à EN 261
• Passeio pedonal entre Bairro 16 fogos e Quinta dos
Mudos.
• Requalificação da Avenida General Humberto Delgado.
• Redefinição dos estacionamentos frente ao
Agrupamento de escolas (em espinha).
• Requalificação do Jardim da Praça da República,
incluindo o Parque Infantil.
•

•

•

•
•

•

•

CENFIM
o Reunião com representantes do CENFIM, Centro de Formação de
Industria Metalúrgica e Eletromecânica, núcleo de Sines, para análise
da possibilidade de efetuar ações de formação na nossa freguesia.
CERCI – Centro de Recursos Local
o Reunião com técnica para Avaliação da Capacidade de Trabalho dos
candidatos à medida de emprego “Mercado aberto”
Centro de Emprego de Sines
o Apresentação e análise de projetos a apresentar na medida “Mercado
Aberto”
Eduardo Cid
o Reunião para análise da possibilidade aumentar o Cemitério
Handle Construções Lda
o Reunião promovida pela Junta, junto da empresa em resposta à
interpelação por email com a finalidade de negociar o pagamento dos
valores em atraso.
Paróquia de Alvalade
o Reunião com o Sr. Pároco Pd. Francisco Sales, onde foram discutidos
vários assuntos, nomeadamente as possíveis intervenções no adro da
Igreja;
Tecnimor Conta
o Análise de serviços e situação contabilística da Junta
o Preparação das GOP’s 2018

JARDINS, ESPAÇOS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS
•
•

Limpeza e desbaste de árvores;
Manutenção de espaços verdes;

OBRAS PÚBLICAS E BENEFICIAÇÃO
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•
•
•
•
•
•

•

Inicio da reparação do bebedouro no Jardim Público;
Reparação de passeios;
Recolocação de bancos de jardim;
Reparação das casas de banho do mercado (contentores);
Reparação dos bancos junto à AURPIA;
Obras de beneficiação na "casa do coveiro" com o objetivo de a tornar
habitável, para uso do funcionário que, sempre que necessário, desempenha
funções cemiteriais;
Caiação de muros interiores do cemitério, com apoio de VOLUNTÁRIOS;

EQUIPAMENTOS
•
•
•
•

Reparação do “Dumper”
Reparação do cortador de relva
Inicio da Reparação do reboque da Junta, no estaleiro da ARBCAS com o
apoio da mesma em termos de serviços.
Inicio do processo de homologação da carroçaria da viatura “Renault”

REPRESENTATIVIDADE
•
•

•

•

JF Vila Nova Santo André
o 3º Festival Gastronómico da Lagoa de Santo André
Câmara Municipal de Santiago do Cacém
o Magusto Tradicional – São Martinho
o Presença do Presidente em Santiago do Cacém dia 21 às 15 h na
entrega da "Chama da Solidariedade"
Agrupamento de escolas
o Festa de Natal
o Festa de Natal - 1º ciclo e pré-escolar
o Almoço de Natal
Casa do Povo de Alvalade
o Almoço de Natal

INICIATIVAS
•
•
•
•

Acão de voluntariado para caiação do cemitério
Acão de voluntariado para limpeza e desbaste de árvores na freguesia
Acão de voluntariado para iluminação do pinheiro de natal
Sensibilização dos vendedores do Mercado, para cada um colocar o lixo nos
sacos distribuídos pela Junta contribuindo assim para a higiene e limpeza do
espaço que todos usufruem.

APOIOS
•
•
•

Apoio logístico e financeiro (150 EUR) na iniciativa “Mercado de Natal”,
organizado pela ACAA;
Apoio escola para viagem (+-600 EUR);
Colaboração e contributo para o peditório nacional da Liga Portuguesa
Contra o Cancro;
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PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES
•

•
•

•

•

Ata B-1/2017 da JF de 25-10-2017
o Marcação da reunião ordinária deste executivo e horário de
atendimento do Sr. Presidente ao público;
o Distribuição de funções;
o Contrato de prestação de serviços em Regime de tarefa;
o Atribuição de subsídio de cariz social;
Ata B-2/2017 da JF de 02-11-2017
o Registo de domínio web – freguesia-alvalade.pt;
Ata B-3/2017 da JF de 17-11-2017
o Modificações do Orçamento da despesa (alterações nº5 e nº6) e
Modificação do Plano Plurianual de investimentos (alteração nº2);
o Revisão orçamental nº2 de 2017;
o Prestação de contas relativa ao período de 01-01-2017 a 23-10-2017
(anterior executivo):
Ata B-4/2017 da JF de 06-12-2017
o Modificações do Orçamento da despesa (alterações nº7) e
Modificação do Plano Plurianual de investimentos (alteração nº3)
Ata B-5/2017 da JF de 20-12-2017
o Grandes opções do plano e orçamento de 2018
o Mapa de Pessoal
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