Câmara Municipal de Mértola
Informação Periódica à Assembleia Municipal
29/11/2010

Dando cumprimento ao previsto na alínea e) do nº1 do art.º 53 da Lei nº 169/99
de 18 de Setembro, vem o Presidente da Câmara apresentar informação
escrita acerca da actividade do Município e da situação financeira, desde
24/09/2010 até à presente data.
1. Introdução
Nesta

página

introdutória

ao

presente

relatório

destaco

alguns eventos

e

acontecimentos que considero de maior relevância, e por isso os destaco.
Na área do desenvolvimento económico e promoção decorreu a 1ª Feira da Caça de
Mértola, com um balanço muito positivo, ultrapassando largamente as expectativas
criadas, quer na participação nas várias actividades quer no número de visitantes. O
programa foi preparado com muita ambição, incorporando duas actividades criadas e
lançadas nesta feira, e que podem ter continuidade em campeonatos nacionais. É
claramente uma aposta ganha e um evento que terá a partir de agora data no
calendário nacional.
Ainda nesta área organizamos mais um seminário sobre caça, com a colaboração da
Universidade Aberta, que apresentou a todos os presentes o seu curso de Gestor
Cinegético, e também alguns vídeos sobre a actividade cinegética no nosso concelho.
Participámos também numa reunião com o Vice-presidente do Inter Grupo Caça, do
Parlamento Europeu, Deputado Luís Capoulas Santos, por quem fomos convidados,
juntamente com várias organizações de caça de âmbito nacional, onde trocámos ideias
e opiniões sobre a actividade. Foi muito importante esta deslocação, suportada pelo
Parlamento Europeu, mas onde fomos a única Câmara Municipal do país a ser
convidada, o que é sem dúvida reconhecimento pelo trabalho que se tem feito em
Mértola nesta área, e que nos permite dar opiniões nestes importantes fóruns de
debate.
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Realizamos o VII Encontro de Empresários, que desta vez foi no Salão dos
Namorados, e que contou com um bom número de empresários e empresas, e onde
foram feitas importantes comunicações e comparadas experiências com o objectivo de
enriquecer conhecimentos entre todos.
Decorreu mais um dia convívio entre os reformados e pensionistas do concelho, com
um almoço servido no Pavilhão Municipal, e muita música e animação. Todos
receberam ainda uma lembrança do convívio.
Foi também neste período lançada a 1ª pedra da obra de construção de 37 fogos no
Loteamento da Achada de S. Sebastião, a cargo da Cooperativa de Habitação. Depois
dum processo longo finalmente se vão iniciar as habitações, que serão construídas
pela empresa Obrecol.
Comemoramos o S. Martinho com um serão nas instalações provisórias do Mercado
Municipal, com petiscos e muita água-pé e castanhas assadas, e animação a cargo de
acordeonistas locais. Também se comemoraram os 30 anos de existência da ADPM e
do CAM, onde decorreu um colóquio sobre Património e Desenvolvimento Local, no
qual participamos.
Realço ainda mais uma sessão de entrega de diplomas de RVCC aos adultos
certificados, para a qual cedemos o Cine Teatro Marques Duque, a cargo do
Agrupamento de Escolas e do CNO.
Está a decorrer a Feira do Livro desde dia 21, e vai encerrar a 27. Muitos livros, para
todos os gostos, numa variedade imensa, e muitas actividades lúdicas e de
aprendizagem ao longo da feira, que já recebeu a visita de todas as classes mais
novas, desde o infantário à primária.
2. Situação administrativa e financeira
- Mapas da situação financeira e do endividamento municipal em anexo
- Apresentadas várias candidaturas a fundos comunitários, aguardamos pela
aprovação nalguns casos e noutros pela verba;
- Implementadas algumas medidas de contenção financeira, de forma a diminuir as
despesas correntes, e que já apresentam alguns resultados;
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- Foram preparados os documentos das GOP`s e do Orçamento para 2011;
3. Acções
3.1. Instalações dos serviços e equipamentos
- Em obra de remodelação no R/C a “Casa dos Azulejos”, faltando apenas terminar
a electricidade;
- Em conclusão o novo site do município, que deverá estar pronto até final do ano;
3.2. Recursos Humanos
1. RECRUTAMENTO E SELECÇÃO

1.1. Procedimentos concursais para constituição de relações jurídicas de
emprego público por tempo indeterminado:
a) Procedimentos em curso:
 Técnico Superior (Engenheiro Civil) – 2 postos de trabalho – em fase de
audiência dos interessados sobre o projecto de lista de ordenação final.
 Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais) – 2 postos de trabalho
(DOPE e DCDT) – aguarda marcação da prova de avaliação psicológica.
 Assistente Operacional (Auxiliar Técnico de Turismo) – 4 postos de trabalho –
prova de avaliação psicológica marcada para o próximo dia 3 de Dezembro.
 Assistente Operacional (Cantoneiro) – 2 postos de trabalho – aguarda marcação
da prova de avaliação psicológica.
 Assistente Operacional (Jardineiro) – 2 postos de trabalho – aguarda marcação
da prova de avaliação psicológica.
 Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais) –
6 postos de trabalho – prova de avaliação psicológica marcada para o próximo
dia 3 de Dezembro.
 Técnico Superior (Design Gráfico) – 1 posto de trabalho – prova de avaliação
psicológica marcada para o próximo dia 26 de Novembro.
 Assistente Técnico (Fotografia) – 1 posto de trabalho – prova de avaliação
psicológica marcada para o próximo dia 3 de Dezembro.
 Assistente Técnico (Administrativo) – 2 postos de trabalho (Contabilidade) –
prova de conhecimentos marcada para o próximo dia 25 de Novembro.
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 Assistente Técnico (Animação Sociocultural) – 1 posto de trabalho – em fase de
avaliação da prova de conhecimentos, realizada em 22 de Novembro.
 Assistente Operacional (Serviços Gerais) – 2 postos de trabalho (Partido Médico
Veterinário) – em fase de avaliação da prova de conhecimentos, realizada em 16
de Novembro.
 Assistente Operacional (Auxiliar Administrativo) – 1 posto de trabalho (Gabinete
de Ambiente) – em fase de avaliação da prova de conhecimentos, realizada em
29 de Outubro.
 Assistente Operacional (Serviços Gerais) – 3 postos de trabalho (Construção
Civil) – prova de conhecimentos marcada para 7 de Dezembro de 2010.
b) Procedimentos a aguardar publicação do aviso de abertura no Diário
da República:
 Técnico Superior (Psicologia) – 1 posto de trabalho;
 Encarregado Geral Operacional – 1 posto de trabalho;
 Encarregado Operacional – 4 postos de trabalho;
 Assistente Operacional (Canalizador) – 3 postos de trabalho;
 Assistente Operacional (Pedreiro) – 1 posto de trabalho;
 Assistente Operacional (Soldador) – 1 posto de trabalho;
 Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza) – 6 postos de trabalho;
c) Procedimentos em fase de preparação (definição dos critérios de
avaliação pelo Júri):
 Técnico Superior (Ambiente) – 1 posto de trabalho;
 Técnico de Informática – 1 posto de trabalho;
 Assistente Técnico (Desenhador) – 1 posto de trabalho;
 Assistente Operacional (Electricista) – 1 posto de trabalho;
 Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais para a Portaria) – 2 postos
de trabalho;
 Assistente Operacional (Auxiliar Técnico para a Unidade Móvel) – 2 postos de
trabalho;
 Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais para limpeza das
instalações) – 2 postos de trabalho.

1.2. Recrutamento de Cargos Dirigentes:
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 Cargo de direcção intermédia de 2.º grau – Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira – nomeado, em comissão de serviço, o Técnico Superior de Gestão,
António Manuel Domingos Parente Figueira, com efeitos a 18 de Outubro de
2010.

2. ENCARGOS COM PESSOAL AO SERVIÇO:
Até ao mês de Agosto p.p., os encargos com o pessoal ao serviço foram:
Rubrica

Setembro

Outubro

Remuneração Base
Retroactivos remuneração
Diferença Vencimento (cargo)
Rem. Férias não gozadas
Despesas Representação
Subsídio de Refeição
Retroactivos Sub.Ref.
Abono falhas S /IRS
Abono falhas C/IRS
Diferencial DL 325/99
Subsídio de Férias
Retroactivos Subsidio Férias

249.149,21 €
1.564,28 €
244,67 €
2.913,76 €
18.852,05 €
191,76 €
86,98 €
36,32 €
531,79 €
-

245.527,05
1.564,00
554,24
2.913,76
19.654,81
196,32
42,59
36,32
559,55
-

Rubrica

Setembro

Outubro

Diferença subs. Férias (cargo)
Subsídio de Natal
Retroactivos Sub. Natal
Subsídio de Turno
Remun. Exerc. Perdido
Compensação (caduc. contratos)
Retroact. Novos Recrutamentos
Pensão Provisória
Comparticipações ADSE
Ajudas de Custo
Horas Extraordinárias
Abono de Família
Bolsa Estudo – DL 201/09
Subsídio Mensal Vitalício.
Subsídio p/ assistência filho
Subsidio parental inicial
Subsídio
parental
inicial
(exclusivo do pai)
Subsidio assist. filho (doença
crónica)
Subsídio de funeral
Notário Privativo (orçamento)

1.962,77 €
79,81 €
8.225,00 €
683,33 €
2.864,46 €
3.380,51 €
14.437,40 €
3.363,98 €
176,76 €
152,51 €
1.044,42 €
-

559,55
174,79
1.645,00
500,00
4.451.88
8.390,48
14.224,54
3.298,23
176,76
183,83

Acumulado até
Outubro, inc.
2.517.422,06
4.291,77
18.161,30
3.206,74
29.525,37
227.095,68
34,16
1.640,20
906,45
363,20
260.471,48
281,48
Acumulado até
Outubro, inc.
1.758,17
3.166,66
281,48
1.127,70
1.617,75
11.517,74
159,62
2.280,71
7.085,97
81.731,91
179.312,24
36.093,47
1.014,44
1.767,60
2.469,31
4.347,12
2.304,31

-

-

2.100,66

-

-

213,86
1.160,00
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Total

309.941,77

304.653.70

3.404.910,61

3. CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO:
30 de Outubro – Cessação de funções, por motivo de aposentação, do trabalhador
João Rodrigues Lourenço, Assistente Operacional (Lubrificador).

4. LICENÇAS SEM VENCIMENTO:
 Sabrina da Cruz Gonçalves – licença sem vencimento, pelo período de 350 dias,
com efeitos a partir de 12 de Outubro.

5. PROCESSOS DE APOSENTAÇÃO:
 Deferido o pedido de aposentação do trabalhador Manuel da Luz Garcia, com
efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2010.
 Aguardam decisão da Caixa Geral de Aposentações os pedidos de aposentação
dos trabalhadores: Fernando Palma Vargas, Francisco José Costa, Manuel
Francisco Romba, António Jacinto Viseu Pernas Seno e José Francisco
Gonçalves.
 Aguarda-se resultado da junta médica da CGA, para efeitos de aposentação, do
trabalhador António Caetano Martins.

6. PROGRAMAS OCUPACIONAIS DO IEFP
 Admissões: 4 colaboradores no âmbito do Contrato Emprego-Inserção+ e 5
colaboradores no âmbito do Contrato Emprego-Inserção;
 Saídas: 2 colaboradores no âmbito do Contrato Emprego-Inserção.

7. ESTÁGIOS PEPAL
 Aguarda-se aprovação da pré-candidatura à 4.ª edição do PEPAL.
 Cessou em 29 de Outubro a 3.ª edição PEPAL (7 estagiários).

8. FORMAÇÃO PROFISSIONAL
 Formação realizada até 22 de Novembro de 2010:
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N.º de acções efectuadas

78

N.º de trabalhadores que participaram em formação

113

N.º de participações *

196

Valor despendido com inscrições (€)

8.812,00

* considerando que um trabalhador pode participar em mais do que uma acção
de formação.

9. SIADAP:
 Processo de avaliação de 2009:
Em curso o processo de avaliação por ponderação curricular relativo aos
trabalhadores não avaliados em 2009 e que solicitaram a substituição do ponto
atribuído por avaliação através de ponderação curricular (Decreto
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro).
 Processo de avaliação de 2011:
Em preparação a proposta de objectivos para apresentação à Vereadora
responsável pela Divisão de Recursos Humanos.
10. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
 Enviada à reunião da Câmara Municipal de 17 de Novembro corrente, para
submissão a aprovação da Assembleia Municipal, proposta de regulamento para
revisão da organização dos serviços municipais, em cumprimento das disposições
do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro – definição do modelo de estrutura
orgânica, fixação do número máximo de unidades orgânicas flexíveis e de
subunidades orgânicas e definição do estatuto dos cargos de direcção intermédia
de 3.º grau.
 Em preparação a proposta de criação da estrutura flexível, a aprovar pela Câmara
Municipal,

11. MAPA DE PESSOAL
 Enviado à reunião da Câmara Municipal de 17 de Novembro corrente, para
submissão a aprovação da Assembleia Municipal, da proposta de Mapa de
Pessoal para 2011.
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12. OUTROS
Despacho n.º 327/2010, de 19 de Novembro, da Vereadora com competências
delegadas na gestão de recursos humanos – dispõe sobre a intenção da Câmara
Municipal proceder ao envio dos recibos de vencimento por e-mail, a partir de Janeiro
de 2011, para todos os trabalhadores que possuam endereço de correio electrónico e,
expressamente, manifestem essa vontade.

3.3. Fiscalização e Contencioso
GABINETE JURÍDICO
Expropriações:
Os processos de expropriação referentes aos Processos de Saneamento Básico,
abastecimento de água e arruamento das localidades, Vale de Açor de Baixo, Viegas
(Em fase de Conclusão).
Processos a decorrer de expropriação referentes aos Processos de Saneamento
Básico, abastecimento de água e arruamentos das localidades de Tacões,
Martinhanes, Sapos (Mértola), João Serra, Alcaria Longa, Monte Góis, Vale de Açor de
Cima, Alves, Picoitos e Álvares.
Processos de Contra-Ordenação:
Abertos
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Processos de Embargo Administrativo

2

Coima Paga

1

Arquivados

0

Informações Gabinete Jurídico: 21
Processos de reclamações: diversos a decorrer
Notas Internas / processos de averiguações diversos: diversos a decorrer
Notas Internas emitidas: 33

Processos a decorrer c/colaboração do Gabinete:
Processo de transmissão da Mina de S. Domingos e Pomarão;
Acompanhamento dos processos de venda aos proprietários dos quartos sitos
em Mina de S. Domingos;
Processos de limpeza/remoção de construções em ruínas;
Outras Acções:
Contratos de Comodato diversos,
Várias diligências junto da Conservatória e Finanças,

8

Audição de testemunhas e proprietários em processos de Obra/ processos de
contra-ordenação,
Atendimentos diversos,
Acompanhamento em processos de empreitadas (DOPE)
Acompanhamento em processos de obras particulares (DOTAU)
Pareceres diversos
Audiências

de

discussão

e

julgamento

de

processos

em

contencioso/acompanhamento
Protocolo „Centro de Alto Rendimento de Mértola/ residência escolar
universitária‟
Serviço De Fiscalização
Informações – 39
Notificações – 6
Notas Internas – 13
Participações – 5
Fiscalização de Venda Ambulante – 16
Distribuição Avisos – 4
Obras Fiscalizadas – 64
Embargos – 2
Publicidade – 0
Vias Municipais – 14
Aguas – 3
Higiene e Salubridade – 9

OUTRAS ACÇÕES – Recolha de moedas dos parcómetros; levantamento sobre
iluminação pública em toda a área do concelho.

3.4. Cooperação Institucional e Internacional

- Participação nas reuniões da Ambaal, Cimbal, Resialentejo, Amalga, Amgap, ERT,
AME, AVEC, Governo Civil, Merturis, Alsud e Fundação Serrão Martins;
- Plataforma Social Supra concelhia;
- Participação no AECT da Faixa Piritosa Ibérica;
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- Reuniões com várias organizações representativas da caça e dos caçadores
portugueses para colaboração na Feira da Caça;

3.5.1. Ambiente, Águas Residuais, Abastecimento de Água e Resíduos
Resíduos
Mértola – Limpeza de ervas ou lixo – no Serro de Benfica, Cerrinho das Neves, em
redor da Capela da Nossa Senhora das Neves, desde o Museu Arte Sacra até ao rio,
na escadaria da escola EB2/3, no largo da oficina do Srº Luís Hilário, na encosta ao
lado do Centro Regional de Segurança Social e limpar a erva no passeio na zona do
Pavilhão Desportivo e na zona do Parque de estacionamento, na encosta da estrada
desde a rotunda grande até á Escola EB2/3.
- Acompanhamento da empreitada de Limpeza e remoção de resíduos das 32 linhas
de água;
- Substituição de vários contentores de RSU`s de vários locais;
Abastecimento de água
� Utilização da aplicação SIGA (Sistema de Informação do Gabinete de Ambiente)
para gestão documental e organizacional interna;
� Controlo analítico e amostragens de rotina associadas ao cumprimento do
Programa de Controlo de Qualidade da Água de Abastecimento, PCQA, de 2010;
� Articulação com as entidades competentes nas diversas matérias: ERSAR,
ARHAlentejo,
Administração Regional de Saúde;
� Programação, acompanhamento e verificação do trabalho desenvolvido pelo
Laboratório Pró-Qualidade, responsável pelas colheitas e análises de água
relativas ao PCQA.
� Acompanhamento técnico da qualidade da água distribuída pelo sistema de
abastecimento do Enxoé;
� Acompanhamento dos trabalhos realizados pela Luságua, SA., relativamente à
operação e manutenção dos sistemas de abastecimento, com realização de
reuniões quinzenais;
� Verificação do cumprimento do programa de controlo operacional pela Luságua,
SA;
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� Análise dos relatórios de progresso das actividades da Luságua, SA.;
� Outras medidas e acções decorrentes do normal funcionamento em matéria de
abastecimento de água, nomeadamente, articular a ligação e paragem dos
sistemas de tratamento em função da alteração das origens, roturas, esgotamentos
aparentes ou temporários; afinação da regulação das bombas em função das
alterações do consumo, diagnostico e correcção da origem de algumas anomalias.
� Verificação do cloro residual na rede de abastecimento e das condições de higiene
e limpeza das ETA‟s. As visitas foram afectadas no âmbito da formação em
contesto de trabalho (FCT) das estagiárias da ALSUD.
� Confirmação de facturas de Luságua e LPQ.
� Elaboração do Edital sobre os dados da qualidade da água, relativos ao 3º
trimestre de 2010.
� Reabilitação do sistema de tratamento de água em Corte Pequena (Alcaria Ruiva),
a AGS, já reparou e substituiu os meios de enchimento dos equipamentos.
Actualmente aguarda-se envio de nova proposta, para arranque e afinação do
sistema de tratamento – continuamos a agradar proposta.
� Solicitação de proposta à Luságua, para instalação de sistema de tratamento de
água de abastecimento em Monte Carros – continuamos a agradar proposta.
� Já foram entregues os sistemas de tratamento abaixo indicados por a empresa
AquaAmbiente.
o Tamejoso
o Murteira
o Corte Cobres
o Espírito Santo
o S. Miguel do Pinheiro
o Penedos
� Continuam a aguardar reparação dos reservatórios fissurados e abatidos:
o Castanhos
o Penilhos
o Venda dos Salgueiros
o S. Sebastião dos Carros
o Vargens
o Alcaria dos Javazes
o Serranos (já foi reparado, mas o terreno abateu e precisa de novas
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reparações, está desactivado)
o Benviúda
Águas Residuais
- Saneamento e pavimentação de Vale Açor de Cima – a ser ultimado o processo
para adjudicação;
- Saneamento e pavimentação de Vale de Açor de Baixo e Viegas – obra em
execução;
- Saneamento e pavimentação de Penilhos – em conclusão;
- Saneamento e Pavimentação em Espírito Santo – obra em execução;
- Em análise de vários projectos para lançamento das seguintes obras de
Saneamento Básico;
- Empreitada de Estações Elevatórias e diversos trabalhos em redes de esgotos –
concluída, aguarda apenas pela EDP, para ligação;
� Análise dos resultados das análises de efluentes, realizadas pela AGS, SA,
� Análise do relatório de exploração, relativo aos meses de Setembro de 2010.
� Confirmação de facturação.
� Remoção de 75 ton de lamas dos leitos de secagem da ETAR da Mina de S.
Domingos, pela empresa AGS, para deposição em destino final adequado
(valorização agrícola).
� Avaliação de proposta para adaptação das ETAR‟S, para instalação de
Sistemas de recepção de descargas de limpa-fossas.- Reuniões de trabalho com a
AGS, SA

Monitorização águas de recreio
- Acompanhamento/ verificação do cumprimento do plano anual de monitorização das
águas de recreio (piscinas municipais)
- Análise e parecer sobre os resultados das análises relativas à monitorização da das
águas de recreio (piscinas municipais)

Educação e Sensibilização ambiental
� Preparação do Plano Municipal do Ambiente
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� Preparação do Plano Energético Municipal
� Preparação em conjunto com a empresa ARAN, de Workshop para Oficinas
Mecânicas sobre o Tema – Gestão de Resíduos e Licenciamento de Actividades.
Este workshop é integrado na Semana Europeia de Prevenção de Resíduos e
será realizado no dia 24 de Novembro.
� Avaliação e compilação de dados para apresentação da candidatura ao
Projecto – Município ECO XXI
� Compilação de informações/dados para inserção na pagina Web do Projecto
“O Meu Eco-Sistema”
� Preparação de regulamentos/normas, para participação nas actividades
Outros
� Envio de Informação à DOPE, sobre os projectos de abastecimento,
saneamento e arruamentos em diversas povoações do concelho de Mértola:
o Projecto de saneamento e repavimentação em Picoitos
o Projecto de saneamento e repavimentação em Monte Fialho
o Projecto de saneamento e repavimentação em João Serra
o Projecto de saneamento e repavimentação em Alves
o Projecto de saneamento e repavimentação em Vale de Açor de Baixo +
Monte Viegas
� Análise e informação sobre as solicitações da DOTAU:
o Inf. 34/2010 GA - Avaria no Supressor da ETAR de Corte Gafo de Cima.
Nota interna DOPE nº 401/2010
�Tratamento da reclamação apresentada no GA:
o Qualidade da Água do Furo “novo” dos Lombardos. Reclamante: Sr.
Manuel João da Palma, natural de Lombardos e residente em Lisboa.
Encontra-se concluída a ligação do furo em causa, ao sistema de
tratamento instalado no furo que se encontra à entrada da localidade.
Desta forma, consegue-se garantir a qualidade da água distribuída aos
habitantes daquela localidade.
� Limpeza e desobstrução de linhas de água
o Em fase de conclusão
o Elaboração de novo caderno de encargos para complementar a
limpeza das linhas de água indicadas no actual projecto.
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o Elaboração de novo caderno de encargos para limpeza de novas
linhas de água, identificadas no decorrer dos trabalhos.
� Águas Publicas do Alentejo
o Fornecimento de elementos/ esclarecimentos sempre que solicitado
o Reunião a 4 de Novembro, com AgdA, ERSAR e ARS, com vista à
implementação de medidas correctivas para a remoção do parâmetro
Selénio na água de abastecimento público.
o Reunião a 12 de Novembro – apresentação de nova proposta para
abastecimento de algumas localidades a norte de Mértola, passariam a
ser abastecidas pela albufeira de Alqueva, em vez da Barragem de
Santa Clara. Esclarecimento de dúvidas relativas à cedência de infraestruturas
e contratos (EDP, TMN, Óptimos).
o Conclusão da avaliação de custos das Infra-estruturas a cedidas.
o Confirmação da factura referente ao mês de Agosto e Setembro
� Sucatas, baterias e veículos em fim de vida – a Ambitrena continua a recolher
a sucata que se encontra da antiga lixeira. Colocação de contentores para
deposição de monitores, TV e algum equipamento informático.
� Avaliação da eficiência de rega, no jardim junto à Rua de Angola, integrada no
projecto no projecto de parceria de assistência técnica especializada sobre as
melhores práticas de uso de água em espaços verdes.
� Identificação dos consumos gratuitos elevados, com vista à elaboração de
informação para propor medidas de redução/eliminação destes consumos.
Esta avaliação está a ser feita em conjunto com a DAF.
� Elaboração do Inquérito de avaliação de satisfação dos utilizadores externos
em fase de conclusão, o inquérito de avaliação internos do serviço – GA já está
concluído. Aguarda-se conclusão do inquérito externo para aplicação.
� Participação na Sessão de Esclarecimento “A Água no Concelho de Mértola” –
Organização Profissional ALSUD (Curso de Operadores de Estações e
Tratamento de Água).
3.6. Ordenamento do Território, Habitação e Urbanismo
- Ampliação da Biblioteca Municipal de Mértola – a decorrer;
- Ampliação da Cobertura do Pavilhão Municipal – em execução;
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- Remodelação do Mercado Municipal – obra iniciada;
- Remodelação do bar da Al-Sud – consignada;
- Arruamentos para Corte da Velha – processo para contrato;
- Arruamentos para Corvos – em resposta à reclamação dum concorrente;
- Em preparação o processo de concurso para os arruamentos de Corte Gafo de
Cima;
- Lançada a empreitada para o Parque Urbano e de Lazer Municipal;
- Empreitada de remodelação da Cobertura da Casa Fagulha – realojamento dos
residentes para inicio de obra;
- Reconstrução do bar da escola profissional Alsud – em execução;
- Reparação em betonilha no Ledo – concluído;
- Reparação em betonilha nos Lombardos – a decorrer:
OBRAS PARTICULARES

1.1.



PROCESSOS DE OBRA

Entrada de 13 processos de obras desde 19 Setembro 2010 até à
presente data;



Entrada de 110 requerimentos desde 19 Setembro de 2010 até à presente
data.

PROJECTOS DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES

 Acompanhamento dos trabalhos de revisão do Plano Geral de Urbanização da Vila
de Mértola;
 Acompanhamento dos trabalhos de revisão do Plano Director Municipal de Mértola;
 Realização de reuniões de trabalho e elaboração de cartografia para conclusão do
acordo de transmissão do parque edificado da Mina de S. Domingos;
 Elaboração do Estudo Prévio do futuro Centro de Serviços da Câmara;
 Elaboração do Projecto da Eco Pista do Minério;
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 Elaboração de projectos de melhoramento de conforto habitacional, solicitados pelo
GDS (Gabinete de Desenvolvimento Social)

OUTROS

 Levantamento Topográfico da zona Junto ao Rio Guadiana no Pomarão;
 Conclusão dos trabalhos de desenho de arqueologia da obra do Eixo Comercial;


Realização de vários levantamentos topográficos para a Dope no âmbito dos
projectos de pavimentação;

 Apoio de topografia às empreitadas e processos de expropriação;
 Elaboração do Manual de Procedimentos da Edificação;

3.7. Acção Social e Saúde
Cartão Social do Município
25 Recepções e análises de processos do Cartão Social;
15 Renovações deferidas;
4 Renovações Indeferidas
5 Atribuições deferidas;
1 Atribuição Indeferida;
Processamento dos documentos comprovativos de despesas dos Beneficiários
referentes ao mês de Setembro e Outubro no valor de 15.150,99€;
Processamento dos documentos comprovativos de despesas dos beneficiários
referentes ao mês de Novembro – em curso.
Apoio Municipal ao Segundo Filho
2 Renovações deferidas;
2 Atribuições;
1 Atribuição Indeferida;
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Reembolso do 3º trimestre 2010 – 777.83€.
Projecto - Mértola Acarinha o teu futuro
7 Vales atribuídos no valor de 500€ cada
Projecto - Apoio a Pessoas Portadoras de deficiência na área da Educação
Comparticipação total no valor de 111,62€
Unidade Móvel Médico Social
Preparação e dinamização da campanha “Vacinação anti-gripe e Tétano”;
Actualização do registo de utentes;
Entrega de listagens dos utentes vacinados ao Centro de Saúde;
Recolha de receitas de vacina da gripe junto do centro de saúde;
Preparação e dinamização da campanha de sensibilização contra a Diabetes (inserida
no dia Mundial Contra a Diabetes) - “ Somos o que comemos”
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
5 Reuniões da Comissão Restrita;
1 Reunião da Comissão Alargada;
2 Reuniões de articulação / Concertação da Intervenção com a Equipa de Intervenção
precoce e equipa de RSI;
15 Atendimentos;
7 Domicílios;
2 Acordos de Promoção e protecção;
Participação no concelho Municipal de educação;
Participação em sessões de informação sobre Alienação parental e intervenção em
situações de abuso sexual, promovido pela equipa do CLDS de Alcácer do Sal;
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Preparação de 2 acções de Sensibilização sobre “Violência no Namoro”,dirigido a
alunos do 3º ciclo do agrupamento de escolas de Mértola;
Actualização da base de dados a nível processual;
Elaboração e divulgação de material promocional (Horários escolares e marcadores de
página);
Dinamização do Blog www.cpcjmertola.blogspot.com
Rede Social
Acompanhamento do projecto – “Mértola Voz Amiga”
Reunião de Núcleo Executivo;
Participação em acção de esclarecimento sobre Micro Crédito, promovido pelo
Projecto Margens – CLDS;
Participação no workshop – Envelhecimento, Castro Verde, promovido pela REAPN;
Organização do evento: Encontros temáticos – Deficiência e voluntariado, a
desenvolver em Mértola no dia 3 de Dezembro 2010 em parceria com o Projecto
Margens e o Núcleo de Voluntariado.
Melhoramentos Habitacionais
15 Atendimentos a Munícipes;
8 Visitas domiciliárias de análise social de situações de candidatura ao projecto
melhoramentos habitacionais;
9 Visitas domiciliárias de análise e avaliação por parte do GDS/DOTAU;
6 Processos em curso (orçamentos, projectos arquitectónicos…).
Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
27 – Atendimentos a população desempregada;
11 – Encaminhamento para ofertas de qualificação;
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Integração de 10 utentes na vida activa, através do Programa CEI;
Integração de 5 utentes na vida activa, através do Programa CEI+
Reunião de trabalho com Centro de Emprego;
Organização / participação na Sessão de esclarecimento sobre

“Micro-Credito” –

BES;
Desenvolvimento de sessão de informação Colectiva a desempregados;
Desenvolvimento de sessão de Técnicas de Procura de Emprego;
Participação no VII - Encontro de Empresários do Concelho de Mértola;
Participação na Mostra interactiva de Formação, Emprego e Empreendorismo –
Cacilhas – Almada;
Participação no workshop Empreendorismo, Aljustrel, promovido pela REAPN;
Elaboração de 1 Candidatura estagio Vida emprego – (IDT / IEFP)

Outras actividades realizadas pela Equipa do Gabinete de Desenvolvimento
Social
8 Atendimentos aos Munícipes – situações sociais (carácter geral);
7 Reuniões de parceria local - Projecto Unidade de Cuidados Paliativos do Concelho
de Mértola;
2 Domicílios no âmbito do Projecto Unidade de Cuidados Paliativos do Concelho de
Mértola;
Divulgação do Projecto Unidade de Cuidados Paliativos do Concelho de Mértola, em
todas as localidades do concelho;
Participação na acção de formação de Cuidados paliativos;
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Organização e participação de um Workshop “Violência Domestica e prevenção da
Vitimização ” promovido no âmbito da parceria com o NAV núcleo de apoio á vitima –
Beja;
2 Atribuições de subsídio no âmbito dos instrumentos de apoio às IPSS;
Preparação, divulgação da acção: Prevenção a Idosos em Segurança, no concelho de
Mértola com a colaboração da GNR – Comando Territorial de Almodôvar e GNR Local;
Participação de 2 técnicas do GDS no Simpósio sobre cuidados Paliativos, IPB – Beja,
promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian;
Organização e desenvolvimento do XIV – Encontro de Reformados e Pensionistas do
Concelho de Mértola;
Participação no Seminário “Multi – Visões da pobreza no Baixo Alentejo, Out. Beja,
promovido pela REAPN;
Adesão ao Projecto Cidades Amigas dos Idosos – promovido pela Associação VIDA e
financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e Direcção Geral de Saúde;
Participação no seminário Cidades Amigas dos Idosos, Nov. Lisboa, promovido pela
Fundação Calouste Gulbenkian;
Participação na elaboração do guia de recursos sociais locais, promovido pelo CLDS –
Projecto Margens;
Reunião

com

CERCICÔA,

apresentação

de

proposta

de

projecto;

Reunião com a Associação ODIANA – Castro Marim, apresentação do Projecto Pais
em Rede;
Reunião AMBAAL (Projecto conjunto de candidatura a nova Unidade Móvel);
Reunião de trabalho com DOTAU para candidatura ao PRODER sobre o Projecto de
Centro de Apoio de Corte do Pinto;
Reuniões - Núcleo Local de Inserção (Assinaturas de acordos, Avaliação e discussão
de processos);
Informatização de processos sociais (GDS) 2004 – 2010.

20

Contactos com Empresa de Alojamento, para doação de materiais e equipamentos
para o Projecto Não Precisas? Preciso Eu!
Entrega de mobiliário a dois munícipes através do Projecto: Não Precisas? Preciso Eu!
3.8. Acessibilidades
- Alargamento e remodelação da EM 514 (troço Salgueiros-Moreanes) – lançado o
concurso para obra;
- Mértola - Reparar a estrada de terra batida de acesso á ETA.
- Mértola - Reparar estrada de acesso á Lixeira.
- Mértola - Feira da Caça - Construir uma pista para corridas de cães Galgos.
- Corte do Pinto - Caminho Municipal 1096 - Limpar as bermas.
- Corte Gafo de Baixo – Reparar a estrada de terra batida Corte Gafo de Baixo /
Moinho da Brava.
- Manutenção em betuminoso nas estradas municipais – Em curso.

3.9. Mina de S. Domingos
- Executar passagem hidráulica na valeta da E.N. 265, Km 52.920, lado esquerdo, em
frente ao acesso para o cemitério.
- Musical - Efectuar um murete de suporte na regata em frente ao Musical.
- Demolir uma arrecadação que se encontra em ruínas na rua de Santo António nº 40
de Maria Antónia Felício.
- Em preparação o processo para o loteamento urbano na Mina;
- Limpeza de ervas em diversas ruas;
- Continuação da reparação das ruas;
- Inicio da obra de Drenagem de Pluviais junto à Rua Dr. Serrão Martins;
- Em preparação da escritura dos espaços públicos e anexos para a autarquia;
- Construção da rede de rega no Jardim do Coreto e Praia Fluvial;
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3.10. Desenvolvimento Económico

Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento
Atendimento aos empresários/investidores;
Colaboração com a Associação Comercial do Distrito de Beja com vista à
realização das acções, no âmbito do MODCOM e MERCA;
VII Encontro de Empresários, realizado no dia 20 de Novembro.
Acompanhamento das acções da Associação Qualifica, nomeadamente:
Processo de adjudicação do estudo da perdiz vermelha de Mértola e do pão de
Mértola;
Colaboração na Feira da Caça na relação com Comércio local;
Preparação da Campanha de Natal 2011;
Preparação da Campanha de decoração de montras;

3.11. Educação
Plano de Transportes - 2010/2011
- Redefinição/Adequação do Plano após o inicio das aulas
Passes escolares / vinhetas
- Requisição de vinhetas
- Organização das vinhetas, por aluno (preços, …)
- Distribuição e venda
Preparação Ano lectivo 2010/2011
- Requisição de serviços (DSUOM, Juntas de Freguesia, …) a realizar durante a
interrupção lectiva
- Acompanhamento dos serviços requisitados (aprovisionamento, outros serviços da
autarquia: electricidade, obras, …)
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- Aquisição de materiais e equipamentos didácticos (recebimento de propostas,
selecção de materiais, elaboração de propostas, elaboração de requisições, contacto
com empresas)
- Participação nas reuniões de pais
- Participação reuniões diversas (Agrupamento, pessoal, empresa fornecedora de
refeições, análise da proposta de fornecimento de refeições, …)
Refeições ao 1º. Ciclo
- Organização da informação (nº. de refeições servidas: diariamente, mensalmente e
por trimestre, período: Junho e Julho) e preenchimento de mapas solicitados pela
DREA
Prolongamento de Horário
- Acompanhamento e programação das actividades das Animadoras (Outubro)
- Requisição e compra de materiais diversos
- Acompanhamento do início do ano lectivo: horários, tarefas/funções,
Auxílios Económicos
- Tratamento da informação para indicação do escalão a atribuir
- Reanálise de reclamações;
Conselho Municipal de Educação
- Elaboração de acta da reunião anterior
- Convocatória para nova reunião
Requisição de Serviços Diversos
- Emissão de requisição de diversos serviços:
. aos serviços operacionais (electricidade, …)

ao aprovisionamento ( compras

diversas)
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. à informática (participação de avarias no equipamento informático, …)
. outros (DCDT, …)

3.12. Património, Cultura, Turismo e Desporto
ÁREA DA CULTURA
- Implementação do Plano de Actividades da DCDT para a área da Cultura
- Apoio ao Associativismo Cultural – Implementação dos Instrumentos de Apoio
- Apoio às iniciativas organizadas por diversas entidades
- Gestão e Programação do Cineteatro Marques Duque
- Gestão do Espaço Jovem de Mértola e Espaço Internet de Mina de S. Domingos
- Elaboração e divulgação de diversos materiais promocionais:
- Concepção de materiais gráficos para o Encontro de Empresários
- Preparação da nova imagem gráfica da Agenda Cultural
- Concepção de cartaz do VII Encontro de Empresários do Concelho de Mértola
- Concepção e Impressão de Exposição para o VII Encontro de Empresários
- Concepção de cartaz Sábado desportivo “Mini Golfe”
- Concepção de cartaz Sábado desportivo “Futebol 7”
- Elaboração de material diverso relativo à Feira Caça de Mértola
- Recolha fotográfica das actividades da Piscina
- Concepção do Cartaz, Outdoor e banner da Mês da Música \ Festival 3
culturas
- Recolha fotográfica das mantas de Mértola – Oficina de Tecelagem
- Concepção de Cartaz para exposição de São Passos
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- Selecção fotográfica e concepção fílmica de actividades com idosos do
Concelho de Mértola para visualização no Almoço de Reformados 2010;
- Concepção de Horários Escolares com ilustrações infantis sobre os Direitos
da Criança - Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de
Mértola;
- Concepção de Materiais gráficos para a I Feira da Caça de Mértola:
- Desenho Digital dos elementos gráficos a pintar na Unidade Móvel
- Criação de vídeo com thrillers para apresentação/promoção dos cinemas
- Novas Propostas de Logótipo para Instalações Desportivas
- Cartaz e Flyer „Música no Museu‟
- Cartaz e folheto Acção de Sensibilização „Idosos em Segurança‟
- Produtos Gráficos Feira do Livro
-

Produtos Gráficos Encontros Temáticos de

Mértola (Deficiência e

voluntariado)
- Criação da Imagem „Somos o que comemos‟, Campanha GDS contra a
diabetes
- Criação de marcadores de páginas para a CPCJ
- Programação da Casa das Artes Mário Elias
- Exposição colectiva de cerâmica “da forma da escrita à escrita da forma”
- Exposição de pintura “Apontamentos” de Carlos António
- Exposição documental “Letras e Cores, Ideias e Autores da República”
- Exposição de escultura cerâmica “da forma da escrita à escrita da forma”
- Exposição documental “Viva a República” de 5 a 7 de Novembro
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- Exposição São Passos Traços dos Mestres” – Pintura de São Passos
- Preparação do Festival das Três Culturas
- Colaboração na organização da Feira do Livro
- Preparação da Festa de natal dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Mértola
- Organização do Encontro de Associações do Concelho de Mértola
- Organização das Comemorações do S. Martinho
- Acompanhamento das acções integradas na rede AVEC
- Preparação do 6º Festival Islâmico
- Organização da exposição itinerante “Viva a República”
- Apoio à organização do Encontro de Reformados do Concelho de Mértola
- Edição da Agenda Cultural 4º Trimestre
- Acompanhamento de Estágio de Técnico Superior de Animação – Nível V
- Acompanhamento de 1 Estágio de Técnico de Animação – Nível III
- Acompanhamento e implementação das candidaturas efectuadas no âmbito da
Cultura
- Projecto Oralities
- Projecto CAL (Cultura no Alentejo)
- Projecto Guaditer
- Organização da Viagem Cultural com Jovens a Istambul
- Colaboração na organização do Encontro de Empresários
ÁREA DO DESPORTO
- Implementação do Plano de Actividades da DCDT para a área do Desporto
- Apoio ao Associativismo Desportivo – Implementação dos Instrumentos de Apoio
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- Apoio às iniciativas organizadas pelos Clubes Desportivos
- Gestão das Instalações Desportivas
- Campo relvado;
- Piscina Coberta;
- Pavilhão Desportivo Municipal;
- Praia Fluvial da Tapada Grande;
- Avaliação e controlo dos Parques Infantis
- Continuação do processo de certificação de equipamentos desportivos (balizas e
tabelas de basquet)
- Acompanhamento da Candidatura “Baixo Guadiana – Zona de Excelência
Desportiva)
- Acompanhamento dos projectos de beneficiação das infra-estruturas municipais
(Pavilhão Desportivo e Piscina Municipal)
- Acompanhamento e apoio aos Clubes Desportivos na beneficiação das respectivas
infra-estruturas;
- Organização das actividades inseridas nos “Sábados Desportivos”
- Apoio às aulas de Adaptação ao Meio Aquático
ÁREA DO TURISMO E PATRIMÓNIO
- Implementação do Plano de Actividades da DCDT para a área do Turismo e
Património
- Continuação do Levantamento do Património Imaterial do Concelho de Mértola
- Gestão do Posto de Informação Turística
- Acompanhamento das Visitas Guiadas
- Actualização da Informação Constante nos Quiosques Multimédia
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- Gestão de Stocks
- Recolha e tratamento de dados turísticos (visitantes e turistas)
- Preparação da reedição dos mapas da vila e do concelho
- Acompanhamento das Candidaturas efectuadas nas áreas do turismo e património
Modcom
- Organização da Feira da Caça
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DCDT
Para além destas actividades foram igualmente apoiados os seguintes serviços:
Colaboração com a Fundação Serrão Martins na execução do seu Plano de
Actividades;
Colaboração com Empresa Municipal de Turismo Merturis na execução do seu Plano
de Actividades;
Colaboração na Gestão do Refeitório Municipal;
Apoio à Alsud ao nível do transporte, pessoal técnico, equipamentos, etc.
Apoio a outras Divisões, Gabinetes e Serviços (transporte, equipamento, pessoal
técnico)
Gestão dos materiais, viaturas e equipamentos afectos à Divisão
Preparação, acompanhamento e avaliação de vários concursos de admissão de
pessoal.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: actividades
. FUNCIONAMENTO REGULAR
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Novos leitores inscritos

34

Total de leitores inscritos

980

Leitores activos (fizeram pelo menos uma vez requisição domiciliária)/ 210
média mensal )
Documentos emprestados

1 484

Pedidos de utilização da internet (períodos de 30 mn)

986

Novos documentos entrados no sistema

359

. ACTIVIDADES

. 8/09 – Os textos da minha vida – Público adulto (Casa das artes Mário Elias)
. 27/09 - 8/10 – Exposição “ Letras e cores, ideias e autores da República” (Casa das
Artes Mário Elias)
. 30/09 – Espectáculo “ As vozes da República” – (cineteatro Marques Duque)
. 11/10 – Sessão “ Estafeta de contos” (alunos 1º ciclo) (Biblioteca Municipal)
. 11/10 – Sessão “ Estafeta de contos” (alunos 2º ciclo) (Escola C+S)

- Preparação da Feira do Livro.
- Elaboração do Projecto de Informática para a Biblioteca Municipal.

3.13. Informação e Informática
- Boletins Municipais
O GIRP está a preparar o n.º 18 do Mértola – Informação Municipal, com 24 páginas, a
editar em Dezembro. Este apresenta o balanço de um ano de mandato. Para 2011, o
GIRP pretende diminuir o número de exemplares impressos e disponibilizar o MIM,
através da nova página Web (consulta online e download).
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- Notas de Imprensa
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6
4
2
0
Setembro

Outubro

Novembro

Setembro
Teatro em Mértola

14-Set

Feira Agropecuária Transfronteiriça

07-Set

Agenda Cultural de Outono

29-Set

Exposição de Fotografia de Santiago Macias

21-Set

Big Band ao Sul em Mértola

22-Set

Sábado Desportivo na Piscina Municipal de Mértola

22-Set

Cinema em Outubro

27-Set

Jovens de Mértola vão a Istambul

28-Set

"A caça e o Mundo Rural em Mértola"

28-Set

Mértola assinala centenário da República

29-Set

30

Outubro
Reformados de Mértola em Almoço convívio

11-Out

Câmara promove I Feira da Caça de Mértola

11-Out

"Da forma da escrita à escrita da forma" em Mértola

12-Out

Câmara promove concurso de montras com materiais reciclados

14-Out

Caça e recursos naturais em debate na Feira da Caça

14-Out

1.ª Taça Ibérica Santo Huberto em Mértola

20-Out

4uatro ao ul em Mértola

19-Out

Unidade Móvel já vacina idosos de Mértola

25-Out

Sábado Desportivo com Mini Golf

25-Out

Sessão de prevenção do cancro da mama em Mértola

26-Out

Novembro
Música, teatro e encontro de associaçõe em Mértola

05-Nov

Cinema em Novembro

05-Nov

VII Encontro de Empresários do concelho de Mértola

11-Nov

Viva a República!... Em drigressão em Mértola

05-Nov

Exposição "Traço dos Mestres"

08-Nov

Feira do livro de Mértola

16-Nov

Mértola festeja S. Martinho

09-Nov

Formação sobre violência doméstica

15-Nov
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Informações Internas
A Informação Interna publicada semanalmente, à quinta-feira, vai no número 312. Esta
publicação tem por objectivo comunicar com os funcionários, dando a conhecer as
actividades de Autarquia, bem como toda a informação considerada importante para o
desenvolvimento das suas tarefas.
- Acontecimentos Registados em Fotografia
- Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço
- Obras
- Feira da Caça
- S. Martinho
- Jornadas Cinegéticas
- Almoço Reformados
- Lançamento da primeira pedra na cooerativa
- Formação
- Mercado Municipal
- Encontro de Empresários
- Outros

Acontecimentos Registados em Vídeo
- S. Martinho
- Feira da Caça
- Encontro de Empresários
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Notícias publicadas na imprensa
(Recolhidas nas publicações entregues ao Girp)
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Data
Nome

Título

publicação

Diário do Alentejo

Teatro

17-Set

Diário do Alentejo

Teatro Fórum de Moura apresenta peça

17-Set

Correio Alentejo

Teatro

17-Set

Revista Cultos

Feira da Caça

Setembro

Revista Cultos

O autarca caçador

Setembro

Rádio Pax

Feira Transfronteiriça de Serpa e Mértola

10-Set
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Voz da Planície

Fora de casa

13-Set

Rádio Pax

"Os verdes" visitam hoje a VIII Feira Agropecuária de Vale
do Poço
13-Set

Rádio Castrense

Câmaras de Mértola e Serpa promovem Feira

Diário do Alentejo

Feira em vale
transfronteiriças

do

Poço

promove

10-Set
comunidades
10-Set

Correio Alentejo

Mértola divulga orçamento familiar

10Set

Correio Alentejo

Feira Agropecuária

10Set

Correio
online

Vale do Poço em festa durante o fim-de-semana

8-Set

Notícias Magazine

O meu mundo é a minha escola

5-Set

Correio Alentejo

Livros e textos na Casa das Artes Mário Elias

3-Set

Correio Alentejo

Vale do Poço junta Mértola e Serpa

3-Set

Sol

Um morto e dois feridos graves

8-Set

Diário do Sul

Ministério da Cultura

1-Set

Diário do Sul

Um morto e dois feridos graves em despiste

2-Set

Beja Digital

VIII Feira Agropecuária

7-Set

Rádio Pax

EN 122 Despiste faz um morto e dois feridos

8-Set

Turisver

Inatel organiza
canoagem

Rostos.pt

Fundação Inatel organiza

8-Set

Sol

Um morto e dois feridos graves em despiste

8-Set

Diário do Alentejo

Feira de Vale do Poço promove comunidades 10transfronteiriças
Set

Diário do Alentejo

Futebol

10Set

Diário do Sul

Um morto e dois feridos graves em despiste

2-Set

Alentejo

primeiro

encontro

nacional

de
8-Set
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Nome

Título

Data publicação

Memória Alentejana

Associativismo social na I República

Outubro

Memória Alentejana

30 anos do CAM e da ADPM

Outubro

Memória Alentejana

Entrevista a Cláudio Torres

Outubro

Alentejo popular

Potencialidades e uso da esteva debatidos

21-Out

Alentejo popular

Debates na I Feira da Caça

21-Out

Alentejo popular

Escrita do sudoeste

21-Out

Correio Alentejo

Mértola assume-se como grande concelho de caça e
caçadores
22-Out

Correio Alentejo

Mértola capital da caça

22-Out

Correio Alentejo

Feira Valoriza caça em Mértola

22-Out

Correio Alentejo

A Caça produz riqueza no concelho de Mértola

22-Out

Correio Alentejo

Futebol

22-Out

Correio Alentejo

Exposição em Mértola

22-Out

Alentejo popular

I Feira da caça em Mértola

14-Out

Alentejo popular

Projecto Mértola festeja 30 anos

28-Out

Alentejo popular

Unidade Móvel já vacina Idosos

28-Out

Rádio Voz da Planície

OE 2011, Transferências para os 14 municípios

Out-10

Correio Alentejo online Feira da Caça anima Vila de Mértola

Out-10

Diana FM

Primeira Feira da Caça de 22 a24 de Outubro

22-Out

Rádio Pax

Mértola acolhe I Feira da Caça

22-Out

Rádio Voz da Planície

Debate nesta quinta-feira, potencialidades da esteve

21-Out

Rádio Pax

Feira da Caça regressa a Mértola em 2011

25-Out

Rádio Pax

Em Mértola prossegue a I Feira da Caça de Mértola

23-Out
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Diário do Alentejo

Escrita do sudoeste

22-Out

Diário do Alentejo

Caça e recursos naturais em debate

22-Out

Diário do Alentejo

Câmara promove concurso de montras com materiais
reciclados
22-Out

Diário do Alentejo

4uatro ao Sul no Cineteatro Marques Duque

22-Out

Diário do Alentejo

Exposição

22-Out

Diário do Alentejo

Cinema

22-Out

Diário do Alentejo

Futebol

22-Out

Diana FM

Ferido grave em atropelamento

29-Out

Correio Alentejo

Mértola vacina contra a gripe

29-Out

Correio Alentejo

Unidade Móvel nas aldeias de Mértola

29-Out

Correio Alentejo

Crónica

29-Out

Correio Alentejo

Crédito Agrícola de Beja e Mértola premeia alunos

29-Out

Correio Alentejo

Atropelamento em Santana

29-Out

Diário do Alentejo

Prevenção do cancro da mama

29-Out

Diário do Alentejo

Unidade Móvel vacina idosos de Mértola

29-Out

Diário do Alentejo

Exposição

29-Out

Diário do Alentejo

Cinema

29-Out

Diário do Alentejo

Futebol

29-Out

Diário do Alentejo

Aviso n.º 40/2010

29-Out

Diário do Alentejo

Câmara promove acção para divulgar mini golfe

29-Out

Correio da Manhã

Ferido grave em atropelamento

29-Out

Beja digital

Sábado Desportivo com Muni Golfe

29-Out

Beja digital

Sessão de prevenção do cancro da mama em Mértola

29-Out

Mértola apresenta exposição sobre a escrita do
Correio Alentejo online sudoeste
15-Out
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Diário do Alentejo

Exposição

15-Out

Diário do Alentejo

Cinema

15-Out

Diário do Alentejo

Futebol

15-Out

Beja digital

Exposição cerâmica

14-Out

Beja digital

Câmara promove concurso de montras de materiais
reciclados
14-Out

Rádio Planície

I Feira da caça em Mértola

18-Out

Beja digital

Caça e recursos naturais em debate

18-Out

Rádio Voz da Planície

Adpm Desenvolve projecto MICOSYLVA

18-Out

Rádio Voz da Planície

Conselho de Fiscalização
"resultados positivos"

Correio Alentejo

Futebol

15-Out

Correio Alentejo

Crónica Jorge Rosa

15-Out

e

Orientação

reuniu
18-Out

3.14. Protecção Civil
Acções
- Acompanhamento diário de Planos de contingência;
- Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios;
- Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios–aprovação do plano;
- Participação nas reuniões mensais com AFN (Autoridade Florestal Nacional)
- Rectificação do Plano Gestão Florestal do Perímetro Florestal dos Coutos de Mértola
a pedido da AFN.
- Participação na reunião da comissão municipal de defesa contra incêndios .

Gabinete Técnico Florestal
- Candidatura ao PRODER (perímetro florestal) - Trabalho de campo, recolha de
informação, validação de dados na zona além rio (área ardida) e na zona do acacial:
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PRODER, Acção 2.3.2. – Ordenamento e Recuperação de Povoamentos,
SubAcção 2.3.2.1 – Recuperação do potencial silvícola (recuperação de áreas
ardidas).
PRODER, Acção 2.3.3 – Valorização Ambiental dos Espaços Florestais,
SubAcção 2.3.3.3 – Protecção contra agentes bióticos nocivos (candidatura em fase
final de aprovação).
- Actualização de dados sobre pontos de água - operacionalidade (Prevenção
estrutural a realizar-se depois do período crítico de incêndios);
- Acompanhamento da área ardida na zona Além Rio – surgimento de eventuais
pragas.
- Apoio na emissão de pareceres.

3.15. Merturis
Actividades desenvolvidas
1. Acompanhamento do projecto TRILHOS
Celebração de contrato com a empresa Fernando L.Gaspar –
Sinalização e Equipamentos Rodoviários, S.A., para fornecimento de 9
painéis de inicio de 9 percursos pedestres;
Celebração de contrato com a empresa Passeios e Companhia –
Turismo em Espaço Rural, Lda., para fornecimento e implementação de
sinalética para 9 percursos pedestres;
Celebração de contrato com a empresa António Duro Designers,
Sociedade Unipessoal, Lda., para fornecimento de folhetos para 9
percursos pedestres (português, inglês, espanhol);
Celebração de contrato com o WWF, para o fornecimento do serviço de
restauro ecológico de um troço da ribeira do Vascão.
Identificação dos percursos pedestres do projecto trilhos.
Identificação e implementação da sinalética dos percursos pedestres
do projecto trilhos.
2. Acompanhamento do projecto GUADITER
Revisão dos conteúdos e imagem final da página de internet “Birds in
South Portugal” dedicada ao birdwatching.
3. 1ª Feira da Caça de Mértola
Colaboração e organização da Feira da Caça Mértola.
Venda de Merchandising.
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Organização do jantar de Recepção a convidados Tema “ Noites no AlAndaluz”.
Organização conjunta com o município de Mértola e o Motoclube de
Mértola, no raid turístico fotográfico inserido nas actividades do evento
Feira da caça.
Mostra de Vinhos Produtos gastronómicos relacionados com a feira da
caça.
4. Eventos, Feiras e outros
Participação IX Feira Cinegética em S. Silvestre de Guzman 17 a 19 de
setembro
Organização e recepção da visita guiada ao grupo de acompanhamento
da Drª Ana Duarte, 6 e 7 de Novembro
Participação do 15º aniversário do Parque Natural do Vale do
Guadiana, 18 de Novembro
Participação do Workshop Desenvolvimento Rural do Campo Branco,
16 de Novembro

5. Festival Islâmico – Plano Estratégico de Acção 2009-2011
Elaboração da candidatura/ Plano Estratégico;

3.16. Fundação Serrão Martins
Actividades Desenvolvidas
1. Visitas Guiadas e Visitantes da Casa do Mineiro

O circuito de visitas guiadas inclui o espaço museológico Casa do Mineiro, a
exposição no Cine Teatro, o circuito urbano da Mina de S. Domingos, o circuito
industrial do Complexo Mineiro e a aldeia do Pomarão. As visitas guiadas são
acompanhadas por pessoal da Fundação Serrão Martins (FSM). Durante o
período a que se refere este relatório houve 4 visitas guiadas a um total de 49
visitantes.
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Durante este mesmo período registou-se um total de 347 visitantes à Casa do
Mineiro (CM), sendo 267 destes visitantes nacionais e os restantes 80
cidadãos

estrangeiros.

O

número

de

utentes

dos

outros

serviços

disponibilizados na Casa do Mineiro foi 311 (todos os números se referem ao
período do relatório).

O total de utilizadores dos serviços disponibilizados pela Fundação Serrão
Martins foi, no período considerado, 707 (49+347+311).
2. Centro de documentação
Mantém-se a procura constante da melhoria de condições de utilização do
Centro de Documentação e da manutenção da segurança e acessibilidade dos
restantes elementos arquitectónicos e espaciais ao dispor da Fundação ou ao
seu cuidado. Registou-se neste período a aquisição de um computador portátil
e a entrada em estado funcional após reparação da nova bateria para a
câmara CAMCORDER. O computador fixo básico encontra-se em reparação
após colapso.

Realização de contactos com instituições, doadores e especialistas.

Recepção de materiais doados para o acervo da Fundação e captação de itens
materiais abandonados.
Desenvolvimento da definição do conjunto de boas práticas a exercer no
funcionamento interno da CM/CD, no acolhimento de visitantes e na actividade
da FSM.
Leitura, pesquisa e reunião de informação sobre o sítio e temas relacionados
com a actividade da FSM (mineração, metalurgia, geologia, arqueologia
industrial, hidráulica, ambiente em geral, preservação patrimonial, pedagogia e
formação, desenvolvimento e processos de transformação, investigação
científica, restauro e conservação, etc.).
Continuação da elaboração de uma base digital de textos científicos e
divulgativos sobre temas relacionados com o sítio de S. Domingos disponíveis
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na rede informática global (geologia, fósseis, mineração, metalurgia dos poli
sulfuretos metálicos, botânica, zoologia, arqueologia mineira e industrial, etc.).
Digitalização de documentos em vários suportes visuais (fotografia, desenho,
escrita).
Continuação da produção de fotografias sobre o complexo mineiro, zonas
urbanas, flora, fauna e geologia do couto mineiro de São Domingos,
equipamentos e edifícios mineiros, pessoas, etc., com a capacidade fotográfica
proporcionada pela câmara CAMCORDER.

3. Recuperação, divulgação e dinamização de património histórico da Mina de S.
Domingos

Não se registaram progressos na situação actual do processo de classificação
patrimonial da Mina de São Domingos, tendo como objectivo a sua finalização
(ver página 6 do Relatório de Actividade da Fundação Serrão Martins de 7 de
Novembro de 2009 a 3 de Setembro de 2010).

Acompanhamento da candidatura da Fundação Serrão Martins ao programa de
investimento comparticipado INTERREG-IV como um dos participantes no
projecto ATLANTERRA (parceiros nacionais e estrangeiros), coordenado em
Portugal pela ADRAL e pelo INETI. A reunião de 17 de Junho definiu os
montantes a alocar por acção e por parceiro. Existem seis grupos de
actividades previstas e o valor total de investimento através do projecto
ATLANTERRA ronda os 240.000 euros de despesa total por cada um dos
coordenadores portugueses, ADRAL e INETI, valor disperso pelos vários
parceiros da Faixa Piritosa em Portugal (Mértola, Castro Verde, Aljustrel,
Grândola). O valor médio de investimento por parceiro da FPI ronda os 80.000
euros de despesa total máxima com a comparticipação de 65% do
investimento por parte do programa INTERREG-IV. O montante exacto de
investimento previsto para as acções a executar com a ADRAL já foi
determinado, correspondendo a um máximo de 33.675 euros. A fase em curso
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definirá a calendarização para as várias acções. A próxima reunião está
prevista para 23 de Novembro de 2010.
Preparação de materiais e documentos (recolha de informação e definição de
objectivos e meios) para a realização da exposição Documentos para conhecer
a Mina de São Domingos. Neste momento a actividade centra-se na definição
do espólio a exibir e na aquisição de material expositor a ser adquirido no
âmbito do projecto TRILHOS. Está em curso a definição final dos elementos a
incluir e do projecto museográfico.

O Projecto Roteiro Mineiro (em parceria com o LNEG e a EDM) mantém à
disposição do público o sítio informático ROTEIRO DAS MINAS E PONTOS
DE INTERESSE MINEIRO E GEOLÓGICO DE PORTUGAL (disponível no
endereço electrónico www.roteirodeminas.pt). No dia 18 de Novembro de 2010
teve lugar o primeiro encontro anual dos parceiros do ROTEIRO (por acaso
exactamente seis meses depois do lançamento do ROTEIRO como página
informática acessível ao público), em Arouca, com o delineamento dos
próximos passos, divulgação dos resultados e tráfego do sítio WEB,
apresentação de experiências dos parques geológicos de Arouca e Naturtejo e
visita à mina de volfrâmio de Regoufe. A Fundação Serrão Martins foi
representada no encontro por Sara Ribeiro (tratamento e inserção de
informação no BackOfice da página Web) e pelo signatário (tratamento e
produção de informação para o BackOfice da página Web). Está em
preparação a fase cruzeiro do projecto (inserção de conteúdos noutras línguas
que não o português, inserção de mais artigos científicos, participação na
publicação do projecto, etc.). O projecto recolheu a adesão de novos parceiros
e está em fase de preparação material de divulgação actualizado com os novos
parceiros.
Em colaboração com a ESTIG (Escola de Tecnologias e Gestão do Instituto
Politécnico de Beja):
Acolhimento em estágio curricular do aluno Rodolfo António Gomes Fidalgo do
Curso de Turismo da ESTIG. O estágio teve a duração de dois meses e meio e
decorreu até ao dia 25 de Setembro de 2010. A orientadora de estágio por
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parte da ESTIG foi a Professora Doutora Ana Paula Pires Figueira e a
coordenadora de estágio da turma de Turismo foi a Professora Doutora Ana
Isabel Rodrigues. O processo encontra-se em vias de conclusão: o relatório de
estágio foi entregue restando apenas fazer a avaliação.

4. Prestação de serviços e atendimento ao público
Manutenção do acesso à Casa do Mineiro (CM) e ao Centro de Documentação
(CD) em horário completo (9h00-12h30 e 14h00-17h30) aos dias de semana.
Manutenção do apoio aos processos de venda/aquisição e urbanização nas
instalações da CM/CD.
Avaliação diária e global do número e da nacionalidade dos visitantes aos
núcleos abertos e do número dos utilizadores do apoio ao processo de
urbanização. A partir do início de 2010 a avaliação dos visitantes passou
também a ser transmitida aos serviços do Museu de Mértola e incluída nas
estatísticas globais do Museu.
5. Formação e investigação

Acompanhamento, prestação de apoio documental e esclarecimento a
investigadores, estudantes, instituições e público em geral:
- Após pedido de informação e solicitação de autorização para filmagens por parte da
produtora Helena Maia, teve lugar nos dias 13 e 14 de Novembro na Mina de São
Domingos a filmagem de um videoclip para a banda portuguesa KLEPHT. O vídeo é
realizado por Afonso Pimentel.
- A transmissão de um número do programa Grande Reportagem da produtora de
televisão SIC com uma peça de 30 minutos sobre a Mina de São Domingos, para a
qual concorreu o apoio da Fundação Serrão Martins, decorreu no dia 25 de Julho de
2010. Infelizmente, a emissão referida não mencionou o apoio prestado pela
Fundação e activamente solicitado pela produtora e jornalista já referida. A cópia de
emissão prometida ainda não se encontra na posse do Centro de Documentação.
- Após os primeiros contactos com a investigadora Sara Matos, arqueóloga que se
propôs como objecto de estudo a Mina de São Domingos e tem como âmbito de
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investigação a Geoarqueologia, o processo não conheceu outro desenvolvimento. O
título previsto para a dissertação implica uma proposta de dinamização interdisciplinar
para o desenvolvimento turístico e cultural do sítio. Licenciada em Arqueologia pela
Universidade Nova de Lisboa e candidata ao curso de Mestrado de Geoarqueologia
leccionado pela Universidade de Lisboa, manifestou interesse em colaborar
voluntariamente no «Plano Integrado para o Património» e na «Investigação e
Conhecimento» presente no «Plano de Actividades» proposto para o ano de 2010,

3.17.

Partido Médico Veterinário

Salvaguarda da Saúde Pública:
Trabalho em estreita colaboração, e algumas vezes, por solicitação do
GNR/SEPNA - 7 situações acompanhadas/avaliadas;
Fiscalização sanitária dos mercados mensais -2;
Fiscalização sanitária com o Delegado de Saúde nas tasquinhas da “I Feira
da caça”.
Inspecção sanitária no mercado municipal de Mértola.
Vistorias conjuntas com o Delegado de Saúde a viaturas de vendedores
ambulantes – 15.
Campanha de vacinação anti-rábica / Desparasitação /Identificação electrónica
Vacinados e desparasitados até agora um número superior a 1100 cães.
Identificado electronicamente (com microchip) um nº superior a 220 canídeos.
Outras Acções de Fiscalização,
Nomeadamente a habitações para avaliar o bem-estar animal e a existência
de riscos para a Saúde Pública, na sequência da posse de um nº grande de animais
domésticos.
Canil Municipal:
Acompanhamento diário da limpeza e desinfecção do canil;
Acompanhamento clínico e do bem-estar de todos os animais - 26
cães;
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Capturas de animais vadios ou errantes, na sequência da
colaboração dos Munícipes – 39;
Editais elaborados após as capturas -7;
Animais eutanasiados – 15 (incluindo os que já constavam em
editais anteriores);
Animais devolvidos aos donos ou adoptados - 9

Mértola, 26 de Novembro de 2010

O Presidente da Câmara Municipal

Jorge Paulo Colaço Rosa
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