Câmara Municipal de Mértola
Informação Periódica à Assembleia Municipal
27/02/2012
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 29/12/2011 até
à presente data.
1. Introdução

Nesta página introdutória ao presente relatório destaco alguns eventos e
acontecimentos, por ordem cronológica, que considero de maior relevância e que
ocorreram neste período que medeia a sessão anterior e a actual da Assembleia
Municipal.
Decorreu mais uma campanha de Natal “Compre no comércio local”, com uma ampla
participação dos comerciantes e clientes, que rotulam de muito importante esta acção.
Após o sorteio, que contou com a presença da entidade fiscalizadora, os prémios
foram entregues aos sorteados alguns dias depois, em meados de janeiro.
Fizemos uma reunião com a nova diretora da Segurança Social distrital, onde
apresentamos os projetos em curso e os que gostaríamos de ver implementados neste
concelho, alguns com a participação necessária da Segurança Social.
Estivemos presentes na apresentação da campanha de turismo “O Alentejo dá-lhe
mais”, apresentada na Escola de Turismo de Lisboa, da responsabilidade da Turismo
do Alentejo, convidados por esta entidade.
Fizemos uma reunião com a EDM, sobre as áreas mineiras abandonadas,
nomeadamente S. Domingos, e apresentámos a esta entidade governamental
responsável pelas áreas mineiras a nossa perspetiva para a recuperação e melhorias
na zona mineira abandonada. Obtivemos alguma abertura para investimento, vamos
em breve reunir novamente para delinear prioridades.
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Ainda sobre a Mina de S. Domingos realizou-se mais uma sessão do projeto Rehmine,
com uma boa participação do público e entidades, e onde se apresentou o trabalho
realizado e algumas experiências noutros locais, que poderiam ser adotadas para esta
localidade. Este trabalho vai ser continuado e irá realizar-se uma nova sessão dentro
de meses.
Decorreu mais uma edição do programa “Arte non stop”, na primeira quinzena de
Fevereiro, que iniciou com uma exposição retrospetiva de Mário Elias, vida e obra, e
continuou com várias ações e atividades culturais e lúdicas.
Realizamos o Mértolarte, que teve a maior participação de sempre de artistas e de
trabalhos, com uma boa participação local. Temos quase 300 trabalhos de cerca de
200 artistas, que escolheram Mértola e este evento para mostrarem o que fazem, e
que têm no Mértolarte uma referência nacional deste tipo de mostras, que recebe
quaisquer trabalhos, que os avalia e premeia os melhores.
Estivemos presentes em mais uma feira de turismo, desta vez em Navarra, Espanha,
e que é uma das maiores feiras deste setor, que conta com a presença de milhares de
pessoas, em grande parte profissionais na área. Os técnicos presentes revelaram uma
boa afluência ao nosso espaço e muito interesse dos espanhóis por Mértola,
revelando alguns a sua intenção de nos visitar brevemente.
Fizemos uma reunião com o Ministério da Educação, sobre o ensino em Mértola e
sobre o Parque Escolar do concelho. Viemos satisfeitos desta reunião, pois
apercebemo-nos de que grande parte das nossas preocupações estavam identificadas
e irão ser trabalhadas, embora não nos fosse dito nada de concreto sobre os Centros
escolares em funcionamento.
Fizemos também uma reunião com a ARS Alentejo, na qual transmitimos ao novo
presidente do conselho de administração a situação da saúde no concelho,
sensibilizando-o para algumas das lacunas a corrigir.
2. Situação administrativa e financeira
- Apresentadas várias candidaturas a fundos comunitários, das quais temos vindo a
receber algumas aprovações e celebrados os contratos de financiamento;
- Novo concurso para fornecimento de combustível;
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- Novo concurso para fornecimento de emulsão betuminosa;
- Realizadas reuniões com os serviços para apresentação das GOP`s e
apresentação dos objetivos para 2012;
- Feita parte da formação para funcionamento do novo sistema de gestão eletrónica
de documentos;

3. Acções
3.1. Instalações dos serviços, equipamentos e informática
- Recebidos a nova retro escavadora e o novo dumper;
- Em processo de aquisição de 6 viaturas para substituição doutras em fim de uso;
- Mudança de instalações da Merturis, para um espaço no Eixo Comercial;

3.2. Recursos Humanos
1. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
1.1. Procedimentos concursais para constituição de relações jurídicas de
emprego público por tempo indeterminado:
a) Procedimentos em curso:
 Técnico de Informática, de grau 1, nível 1 – 1 posto de trabalho – aguarda
marcação de data para realização da prova de conhecimentos.
 Técnico Superior (Serviço Social) – 1 posto de trabalho – a prova de avaliação
psicológica (para candidatos não vinculados) está marcada para 27 de fevereiro
e 6 de março; a entrevista de avaliação de competências (para candidatos com
relação jurídica de emprego por tempo indeterminado já estabelecida) foi
realizada em 2 de fevereiro.
 Assistente Operacional (Coveiro) – 1 posto de trabalho – em fase de análise das
candidaturas, para admissão/exclusão de candidatos (o prazo para
apresentação de candidaturas terminou em 20 de fevereiro).
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1.2. Procedimentos concursais para cargos dirigentes (cargos de direcção
intermédia de 3.º grau):
 Chefe do Núcleo de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento (NPED) – em
fase de apreciação das candidaturas apresentadas.
 Chefe do Núcleo de Assessoria Jurídica (NAJ) - em fase de apreciação das
candidaturas apresentadas.
1.3. Procedimento para recrutamento de pessoal em regime de mobilidade
interna:
 Assistente Técnico (Tesoureiro) – no âmbito do procedimento interno de seleção
para ocupação de um posto de trabalho em regime de mobilidade interna, foi
efetuada entrevista de seleção em 06/01/2012.

2. CARGOS DIRIGENTES:
 Despacho n.º 299/2011, de 30 de dezembro, da Vereadora Sandra Gonçalves, ao
abrigo da delegação de competências conferida por despacho do Presidente da
Câmara n.º 257/2009, de 23 de outubro:

designa o Eng.º Paulo António Dionísio Felizardo Chefe da Divisão de Ambiente,
Serviços Urbanos e Obras Municipais, em regime de substituição e em
acumulação com o cargo de Chefe da Divisão de Ordenamento do Território e
Administração Urbanística, com efeitos a partir de 30/12/2011.
3. CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO:
Na sequência de procedimentos concursais para ocupação de postos de trabalho
previstos e não ocupados no mapa de pessoal, foram celebrados contratos de trabalho
por tempo indeterminado com os seguintes trabalhadores:
 Por Despacho n.º 288/2011, de 5 de dezembro, do Presidente da Câmara
Municipal: Vera Lúcia Bento Batista, na categoria de Técnica Superior, na área
do Ambiente, com efeitos a partir de 26 de dezembro de 2011, na 2.ª posição
remuneratória, nível remuneratório 1, a que corresponde a remuneração de
1201,48€.
 Por Despacho n.º 15/2012, de 20 de janeiro, da Vereadora Sandra Gonçalves, ao
abrigo da delegação de competências conferida por despacho do Presidente da
Câmara n.º 257/2009, de 23 de outubro: Marcos Alexandre Colaço Alho, na
categoria de Assistente Técnico, na área de Biblioteca e Documentação, com
efeitos a partir de 23 de janeiro de 2012, na 1.ª posição remuneratória, nível
remuneratório 1, a que corresponde a remuneração de 683,13€.
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4. CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO:
 António Mestre Valente, Assistente Técnico (Tesoureiro) – por aposentação, com
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2012.

5. SUSPENSÃO
DE
INDETERMINADO:

CONTRATOS

DE

TRABALHO

POR

TEMPO

 Paulo Fernando Barros Bel Luís, Técnico Superior (Engenheiro Civil) – ingresso
na Câmara Municipal de Beja, na sequência de procedimento concursal, em
período experimental, com efeitos a partir de 30 de dezembro de 2011.
 Luís Miguel Teixeira Mestre, Técnico de Informática – mobilidade interna na
categoria, na Câmara Municipal de Beja, com efeitos a partir de 2 de janeiro de
2012.

6. CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO CERTO:
 Caducidade dos contratos de trabalho a termo resolutivo certo celebrados com os
trabalhadores a seguir indicados:
Patrícia Pereira Turra Arnedo Rolha, Técnica Superior (Ambiente), com
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2012.
Paula Cristina Colaço Teixeira, Assistente Técnica (Animação Sociocultural),
com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2012.
Sandra Isabel Costa Romana, Técnica Superior (Serviço Social, com efeitos a
partir de 20 de janeiro de 2012.
Marcos Alexandre Colaço Alho, Assistente Técnico (Biblioteca e
Documentação), com efeitos a partir de 20 de janeiro de 2012.
7. PROCESSOS DE APOSENTAÇÃO:
Aguardam decisão da Caixa Geral de Aposentações os pedidos de aposentação dos
trabalhadores: José Eduardo Candeias do Nascimento Martins, José Miguel
Rodrigues, José Rosa Martins, Herlander Moleira Rosa, José António Conceição
Raposo, Domingos José Romão Mourão, José Manuel Raposo Marques, Fernando
José Reis Sinfrónio, António da Palma Guerreiro, Albino Marques dos Santos Cavaco
e Rogério Candeias Paulino.

8. ENCARGOS COM PESSOAL AO SERVIÇO:
Até ao mês de fevereiro/2012, os encargos com o pessoal ao serviço foram:
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Rubrica

Janeiro

Fevereiro

Acumulado

Remuneração Base
Retroativos Remuneração
Diferença Vencimento
Remuneração Férias não gozadas
Despesas Representação
Despesas Representação -INC
TSU
Subsídio de Refeição
Abono falhas S /IRS
Abono falhas C/IRS
Diferencial DL 325/99
Subsídio de Férias
Remuneração Exercício Perdido
Pensão Provisória Aposentação
ADSE
Ajudas de Custo
Horas Extraordinárias
Abono de Família Crianças e
Jovens Mensal Vitalício
Subsídio
Bonificação p/ Deficiência
Subsídio para assistência a filho
Subsidio parental inicial
Bolsa Estudo –DL 201/09
Senha de Presença Eleitos
Imposto de Justiça
TOTAIS

236.119,38 €
1.542.07 €
1.660,69 €
2.002,84 €
505,11 €
21.221,93 €
112,34 €
42,96 €
38,10 €
211,90 €
88,10 €
1.049,82 €
3.242,12 €
5.678,04 €
10.705.06 €
1.833,16 €
59,48 €
98,92 €
58.38 €
241,57 €
76,64 €
286.606,61 €

233.166,31 €
182,17 €
1543,21 €
2.002,84 €
505,11 €
23.380,87 €
128,55 €
122,29 €
38,10 €
485,00 €
96.81 €
2.142,68 €
7.565,82 €
9,115,14 €
1.899,49 €
353,52 €
59,48 €
194,36 €
234,74 €
58,38 €
122,12 €
119,45 €
283,966,44 €

469,285,69 €
182,17 €
3.085,28 €
1.660,69 €
4.005,68 €
1.010,22 €
44.602,80 €
240,89 €
165,25 €
76,20 €
696,90 €
184,91 €
1.049,82 €
5.384,80 €
13.243,86 €
19.820,20 €
3.732,65 €
353,52 €
118,96 €
293,28 €
234,74 €
116,76 €
363,69 €
196,09 €
570.573,05 €

9. PROGRAMAS OCUPACIONAIS DO IEFP
N.º de colaboradores, nesta data:
 Contrato Emprego-Inserção: 16
 Contrato Emprego-Inserção+: 7
 Contrato Emprego-Inserção para Pessoas com Deficiências e Incapacidades: 1

10. FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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 Formação realizada até esta data:
N.º de ações efetuadas

7

N.º de trabalhadores que participaram em formação

14

N.º de participações *

15

Valor despendido com inscrições (€)

800,00

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

11. SIADAP:
 2010 – O processo não se encontra ainda concluído, pelo que não pode ser
validada como definitiva a informação enviada à DGAL através do SIIAL, o que
poderá implicar penalizações no âmbito das transferências do Orçamento do
Estado, legalmente previstas por não cumprimento do dever de informação
constante da LFL.
 2011 – em fase de autoavaliação e avaliação.
 2012 – em fase de definição dos objectivos.

12. REPORTE DE INFORMAÇÃO REFERENTE A RECURSOS HUMANOS À DGAL:
 Na sequência da publicação da Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, que instituiu
o Sistema de Informação e Organização do Estado (SIOE), ficaram as entidades
públicas obrigadas ao dever de informação referente aos seus recursos humanos,
através do carregamento e atualização trimestral dos dados, designadamente, no
caso das autarquias locais, numa aplicação informática da Direção-Geral das
Autarquias Locais (SIIAL).
Assim, foram introduzidos no SIIAL os dados referentes aos recursos humanos do
Município, com referência ao segundo semestre e ao último trimestre de 2011,
designadamente:
N.º de trabalhadores por cargo político e relação jurídica de emprego, por
cargo/carreira e sexo em 31 de dezembro de 2011;
N.º de trabalhadores admitidos e regressados no último trimestre de 2011;
N.º de trabalhadores que saíram durante o último trimestre de 2011;
Remunerações e duração do trabalho dos trabalhadores a tempo completo
remunerados pela totalidade do mês de referência (outubro/2011);
Remunerações e duração do trabalho dos trabalhadores a tempo completo
remunerados apenas por parte do mês de referência (outubro/2011);
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Remunerações e duração do trabalho dos trabalhadores a tempo parcial
(outubro/2011);
N.º de trabalhadores por escalão etário, por cargo/carreira/categoria e sexo, em
31 de dezembro de 2011;
N.º de trabalhadores por nível de escolaridade, por cargo/carreira/categoria e
sexo, em 31 de dezembro de 2011;
Modalidades de prestações de serviços e respetivos encargos por sexo no
último semestre de 2011;
N.º de trabalhadores portadores de deficiência por sexo, em 31 de dezembro
de 2011.
 Mensalmente é prestada informação à DGAL sobre o movimento de entradas e
saídas de pessoal ao serviço.

13. ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2012 – DISPOSIÇÕES RELATIVAS A
TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS
 Informação DRH n.º 12/2012, de 13 de janeiro (em anexo) – dá conhecimento das
medidas estabelecidas na Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64B/2011, de 30/12), com repercussão na gestão de recursos humanos,
designadamente, das autarquias locais.
 Na sequência da redução e suspensão do pagamento dos subsídios de férias e
Natal aos trabalhadores em funções públicas, e em cumprimento da deliberação
da Câmara Municipal tomada em reunião de 2 de novembro de 2011, foi solicitada
a Sua Excelência o Ministro das Finanças a aplicação de um regime de exceção
aos trabalhadores deste Município (ofº n.º 782, de 20/12/2012, em anexo)

3.3. Fiscalização e Contencioso

GABINETE JURÍDICO
Expropriações:
Em fase de conclusão os processos de expropriação referentes ao saneamento
básico, abastecimento de água e arruamento das localidades de Vale de Açor de
Baixo e Monte Viegas. Processos em curso Vale de Açor de Cima, João Serra, Sapos,
Alves, Picoitos, Tacões e Martinhanes.
Pavimentação caminho Moreanes / Guizo
Continuação do processo EM 514
Avaliação Nova Zil
Pavimentação do caminho Algôdor / Venda dos Salgueiros
Etar de S. Sebastião dos Carros
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Escrituras:
Realizadas: 1
Processos de Contra-Ordenação:
Abertos
Processos de Embargo Administrativo

6
2

Informações Gabinete Jurídico: 24
Processos de reclamações: diversos a decorrer
Notas Internas / processos de averiguações diversos: diversos a decorrer
Notas Internas emitidas: 26

Outras Acções:
Várias diligências junto da Conservatória e Finanças,
Reuniões mensais de Coordenação Jurídica;
Audição de testemunhas e proprietários em processos de Obra/ processos de
contra-ordenação,
Atendimentos diversos,
Diário da República / actualização de diplomas legislativos e difusão de
legislação pelas Seções / Gabinetes ou Divisões da Autarquia e executivo;
Acompanhamento em processos de empreitadas (DOPE);
Acompanhamento em processos de obras particulares (DOTAU);
Pareceres diversos
Acompanhamento de processos em contencioso.
Informações diversas no âmbito do processo de loteamento da ZE2;
Análise ao protocolo no âmbito do projeto Hortas Comunitárias

Regulamentos Municipais
Regulamento de Hortas Comunitárias
Projeto de Regulamento e Regimento de Proteção Civil
Regulamento de Horário de Funcionamento de Estabelecimentos
Regulamento Municipal de atribuição e gestão do parque habitacional de
arrendamento social
Processos de Cadastro: 8
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Serviço de Fiscalização
- Informações – 29
- Notificações – 72
- Notas internas – 8
- Participações – 3
- Embargos – 1(o outro foi por via postal)
- Fisc. venda ambulante – 12
- Distribuição avisos – 2
- Obras fiscalizadas – 71
- Vias municipais – 9
- Higiene e salubridade – 7
OUTRAS ACÇÕES - Recolha de moedas e assistência aos parcómetros;
levantamento fotográfico e identificação de proprietários de edificações precárias na
Mina de S. Domingos.
3.4. Cooperação Institucional e Internacional

- Participação nas reuniões da Ambaal, Cimbal, Resialentejo, Amalga, Amgap,
Turismo do Alentejo, AME, AVEC,

Merturis, Alsud, Fundação Serrão Martins e

AgdA;
- Plataforma Social Supra concelhia;
- Participação no AECT da Faixa Piritosa Ibérica;

3.5.1. Ambiente, Águas Residuais, Abastecimento de Água e Resíduos

Resíduos

- Remoção de ervas e lixos em vários locais da Vila e concelho;
- Limpezas de várias ruas e locais em Mina de S. Domingos;
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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 e
2011;
� 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 geridos pela AgdA;
� 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;
� Análise dos relatórios de progresso das actividades da Luságua, SA.;
� Confirmação de facturas de AgdA, Luságua e LPQ.
� Envio de dados (volumes captados, drenados e controlo analítico das ETAR’s) à
ARH Alentejo, para cálculo da TRH (Taxa de Recursos Hídricos).

Águas Residuais
- Saneamento e pavimentação de Vale Açor de Cima – em processo de concurso
para a obra;
- Saneamento e pavimentação de Vale de Açor de Baixo e Viegas – obra em
finalização;
- Saneamento e Pavimentação em Espírito Santo – obra concluída;
- Reforço da rede de esgotos, zonas de expansão da Vila – obra a decorrer;
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- Saneamento e pavimentação de S. Sebastião dos Carros – aguarda celebração de
contrato;
� Análise dos resultados das análises de efluentes, realizadas pela AGS, SA,
� Confirmação de facturação.
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
- Acompanhamento das actividades do Plano Municipal do Ambiente;

3.6. Ordenamento do Território, Habitação e Urbanismo
- Remodelação do Mercado Municipal – em conclusão;
- Arruamentos em Corvos – em execução;
- Em preparação o processo de concurso para os arruamentos de Corte Gafo de
Cima e Moreanes;
- Parque Urbano e de Lazer Municipal – obra em execução;
- Construção do Núcleo Museológico em Alcaria de Javazes – obra concluída;
- Cobertura do Pavilhão Desportivo – obra concluída;
- Reparação dos arruamentos em vários locais do concelho, atualmente a iniciar em
Picoitos;

OBRAS PARTICULARES
PROCESSOS DE OBRA
 Entrada de 14 processos de obras e pedidos informação prévia, desde 16
Dezembro de 2011 até à presente data;
 Entrada de 14 pedidos de certidão, desde 16 Dezembro de 2011 até à presente
data;
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 Entrada de 84 requerimentos desde 16 Dezembro de 2011 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;
 Elaboração do Projecto dos acessos à Rua da Escola, na Mina de S Domingos;
 Elaboração do Projecto de Execução das I.S. do edifício dos Paços do Concelho;
 Reformulação do Projecto de Águas Pluviais do Loteamento da ZEU1 da Mina de
S. Domingos;
 Elaboração do Projecto de Arruamentos e Águas Pluviais da Rua da Escola na
Mina de S. Domingos;
 Acompanhamento da obra de arruamentos e águas pluviais da Rua dos Quarteis
Dobles na Mina de S. Domingos;
 Elaboração do Projecto da Área de Serviço das Autocaravanas na Mina S.
Domingos;
 Elaboração do Estudo Prévio para Remodelação do Espaço Verde existente no
Sitio do Pago Velho na Mina S. Domingos;
 Elaboração do Estudo Prévio dos Arruamentos da Vila Velha;
 Acompanhamento da aquisição do Plano Municipal de Emergência;
 Elaboração de projectos de melhoramento de conforto habitacional, solicitados pelo
GDS

OUTROS
 Realização dos seguintes Levantamento Topográficos:
 Rua da Escola na Mina S. Domingos;
 Levantamento da zona do Loteamento da ZEU 1 da Mina S. Domingos;
 Levantamento da Zona da Casa da Ilha, para implantação da área de estadia das
autocaravanas;
 Loteamento da Encosta Noroeste;
 Realização de vários levantamentos topográficos para a Dope no âmbito dos
projectos de pavimentação;
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 Trabalhos preparatórios para implementação da solução Mynet, nos serviços;

3.7. Acção Social e Saúde
Cartão Social do Município
- 118 Recepção e análise de processos do Cartão Social;
- 105 Renovações deferidas;
- 2 Renovações Indeferidas;
- 7 Atribuições deferidas;
- 4 Pedidos de atribuição indeferidos;
- Processamento dos documentos comprovativos de despesas dos Beneficiários
referentes ao mês de Novembro e Dezembro no valor de 15.013.93€;
Apoio Municipal ao Segundo Filho
1 Atribuição;
Processamento dos Reembolsos do 4º trimestre 2011 – 896,06€;
Processamento dos reembolsos do 1º. Trimestre 2012 – em curso.
Projecto - Mértola Acarinha o teu futuro em Parceria com a CCAMMB
3 Vale atribuídos – 600 €
Projecto - Apoio a Pessoas Portadoras de deficiência na área da Educação
Comparticipação total no valor de 166,79€
Unidade Móvel Médico Social
Reunião com centro de saúde de Mértola / definição de campanhas para 2012;
Preparação /definição do equipamento para a nova UMMS
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Projecto Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos do Concelho de Mértola:
Reuniões de equipa/Visitas domiciliárias/ Sinalizações/levantamento social
Organização Logística para a apresentação do Projecto á população - 24 de fevereiro
Rede Social
Reunião de Núcleo Executivo
Participação na entrega de cabazes de Natal a famílias carenciadas (Agrupamento de
Escolas e Núcleo de Voluntariado)
Ação de formação Educação Parental (Rede Social e CPCJ)
Ação de informação de Gerir e Poupar com colaboração da DECO (Mértola);
Ação de informação TDT em colaboração com a DECO (Penedos e Santana de
Cambas)
Grupo de Apoio a Idosos e População Dependente (Rede Social)
Visitas domiciliárias, diligências / acompanhamento a 5 situações sociais com grau de
importância elevada (Freguesia de Corte do Pinto) em conjunto com GNR de
Almodôvar/Centro de Saúde/ Segurança Social e Santa Casa-Mertola
Instalação, acompanhamento de 3 equipamentos de teleassistência
Melhoramentos Habitacionais
Processo de Melhoramentos completos enviados para Reunião de Câmara
Processos de melhoramentos habitacionais em análise
Visitas domiciliárias de análise social de situações de candidatura ao projeto
melhoramentos habitacionais;
Vistorias a obras (DOTAU/NEDS)
Entrega de cheques
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Recepção de candidaturas ao apoio social/melhoramentos habitacionais para o 1º.
Semestre 2012
Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
Renovação do Projecto para mais 6 meses
Atendimentos a população desempregada;
Integração de 12 utentes na vida activa, através do Programa CEI;
Integração de 4 utentes na vida activa, através do Programa CEI +;
Desenvolvimento de sessão de informação Colectiva a desempregados;
Desenvolvimento de sessão de Técnicas de Procura de Emprego;
Desenvolvimento de sessão Plano Pessoal de Emprego;
Encaminhamento de desempregados a procura de emprego;
Inicio dos trabalhos para preparação da 2ª feira do emprego;
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
Reunião de comissão Alargada;
Reuniões da Comissão Restrita;
Atendimentos
Domicílios
Novos acordos de promoção e proteção
Monitorização dos acordos de inserção
Realização de reuniões inter institucionais (RSI/ Intervenção precoce/Projecto
Margens)
Informatização dos processos;
Dinamização da página no facebook – CPCJ de Mértola.
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Participação/dinamização na ação de sensibilização sobre “Violência no Namoro “em
colaboração com o Plano Municipal de igualdade de género e centro de saúde de
Mértola -15 de Fevereiro;
Elaboração do plano de ação de 2012
Volume processual 2012 = 21
Nº atual de processos ativos = 16
Plano Municipal para Igualdade de Género
Construção do Perfil de Diagnóstico do Município de Mértola;
Atividade realizada no Dia dos Namorados, com o objectivo de sensibilizar a
população escolar para a problemática da Violência no Namoro (em parceria com a
CPCJ e com o Centro de Saúde);
Reuniões com as responsáveis pelo Gabinete de Apoio ao Aluno da Escola EB 2,3 ES
S. Sebastião de Mértola, com o objectivo de realizar ações de sensibilização em várias
áreas;
Reunião com uma psicóloga do ULSBA, para a realização de ações de sensibilização
para a população escolar na área da Igualdade de Género.
Psicologia
Atendimentos de acompanhamento psicológico a uma vítima de violência doméstica;
Atendimentos de acompanhamento psicológico a um utente dos Cuidados Paliativos;
Atendimentos de acompanhamento psicológico a 2 alunos da Alsud;
Atendimentos de acompanhamento psicológico a 3 menores indicados pela Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens de Mértola;
Atendimentos de acompanhamento psicológico a uma menor indicada pela
Intervenção Precoce de Mértola;
Atendimentos a duas mães de menores que estão a receber acompanhamento
psicológico;
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Reunião com a professora de uma menor que está a ser acompanhada
psicologicamente;
Encaminhamento para as entidades responsáveis, de um utente para internamento
compulsivo;
Realização de todos os registos dos acompanhamentos psicológicos.
Outras actividades realizadas pela Equipa do Núcleo de Educação e
Desenvolvimento social
Organização da Comemoração do Dia Internacional da Mulher com visita a Évora
Atendimento aos Munícipes
Visitas Domiciliárias
Preparação/Realização de Ações de Sensibilização Idosos em Segurança em algumas
localidades das 3 juntas comtempladas (Junta de S. João dos Caldeireiros, Junta de
Corte Pinto, Junta de Mértola)
Reuniões com as associações e IPSS do concelho, com o intuito de perceber as
necessidades de transportes alternativos, para a satisfação das suas necessidades
(complemento / redefinição de uma rede viária concelhia)
Reuniões no âmbito da Parceria do Núcleo Local de Inserção (Avaliação de
processos, assinaturas, elaboração do Plano de atividades 2012)
Acompanhamento do Projecto Universidade Sénior;
Sensibilização direcionada à própria Câmara Municipal de Mértola e à comunidade em
geral para a recolha de papel para colaborar na campanha do Banco Alimentar Contra
a Fome – “Papel por Alimentos”.
Acompanhamento/supervisão do Projecto Margens
Análise de várias candidaturas aos Instrumentos de Apoios às IPSS
Proposta de distribuição da verba dos parquímetros
3.8. Acessibilidades
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- Alargamento e remodelação da EM 514 (troço Salgueiros-Moreanes) – em
preparação de novo concurso para a obra;
- Reabilitação da Ponte sobre a Ribeira de Oeiras – projecto em preparação;
- Reparação de estradas de terra batida – Limpar as valetas das estradas Espírito
Santo / Besteiros; Espírito Santo / Alcaria dos Javazes; Mesquita até á Estrada
Nacional; Vicentes até á estrada Nacional; Corte Sines/Córvos/ EN /.Fernandes;
Vargens / Salto do Lobo ( Zona horta Srº Cavaco); Serro do Oliveirinho / Ribeira do
Vascão;122/Via Glória/ Ribeira do Vascão; Reparar as estradas de terra batida:
acesso a Monte Novo de Marreiros; S. Miguel do Pinheiro / Castanhos/ Pereiras /
Estrada Nacional; Em curso reparação nas estradas Herdade Santa Maria /
Martinhanes; Penha d´Águia / Roncão meio/ Estrada Nacional; Vargens / Pego do
Gato;
- Manutenção em betuminoso nas estradas municipais, reparando buracos em vários
locais do concelho;
3.9. Mina de S. Domingos

- Em preparação o terreno para o loteamento urbano na Mina;
- Em preparação processo de transmissão dos anexos;
- Limpeza de ervas em diversas ruas;
- Continuação da reparação das ruas em betuminoso;
- Conclusão da obra de Drenagem de Pluviais e Pavimentação na Rua dos Quartéis
Dobles;
- Em execução drenagem de pluviais e arruamentos na Rua da Escola;
- Em preparação na Dotau das zonas para Parque de Autocaravanas;
- Instalado o equipamento para posto de abastecimento e serviço pelas
autocaravanas;

3.10. Desenvolvimento Económico

O NPED tem participado nas diversas reuniões de trabalho internas e em parcerias
regionais ou internacionais, para preparação de candidaturas e execução dos
projectos aprovados pelos diversos programas comunitários.
O NPED em colaboração com a MERTURIS e com outros serviços municipais tem
vindo a desenvolver algumas acções em parceria com a Associação do Comércio,
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Serviços e Turismo do distrito de Beja, designadamente o Concurso de Natal “Neste
Natal compre no comércio local de Mértola”, que foi lançado em 15 de Dezembro e vai
até 15 de Janeiro e o cartão cliente Mértola Mercantil a lançar em 2012.
Anexos NPED no final do Relatório;
3.11. Educação
Transportes Escolares/Passes Escolares
Recepção e pedido de carregamentos de passes escolares
Redefinição dos circuitos em função de novas integrações de crianças nas escolas
(pré escolar)
Elaboração de declarações, para efeitos de IRS, com o valor dos pagamentos
efetuados pelos pais, com despesas de transporte
Componente de Apoio à Família / Prolongamento de Horário
Organização da informação sobre o montante pago com o vencimento das Auxiliares
de Educação e envio para a DREA, para reembolso
Organização da substituição de pessoal
Elaboração e envio de listas nominais, para a DREA
Aquisição de materiais e equipamentos para as atividades da componente de apoio à
família
Refeições escolares
Verificação e confirmação de facturas das refeições de várias escolas.
Encomenda de Refeições (semanalmente) à GERTAL para o Centro Educativo de S.
Miguel do Pinheiro, Penilhos e Algodôr
Envio de informação para a DREA (mensal)
Elaboração de declarações, para efeitos de IRS, com o valor dos pagamentos
efetuados pelos pais, com despesas de alimentação
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Auxílios Económicos
Registo e análise da informação e elaboração da proposta de atribuição para novas
atribuições
Outros Serviços
Requisição de serviços diversos para o bom funcionamento das escolas (materiais de
higiene e limpeza, materiais diversos)
Informação sobre pedido de apoio diversos (viagem a Genebra, Feira Quinhentista,
Plano de Evacuação do Jardim de Infância de Mértola)
Elaboração de proposta para aquisição dos manuais escolares para o 1º. Ciclo
Elaboração da previsão de alunos para o pré escola e 1º. Ciclo para o ano letivo
2012/2013 e início da recolha de informação para elaborar a previsão do número de
alunos para os próximos 3 anos letivos
Início da recolha de informação para proposta de alteração do regulamento de
empréstimo do autocarro
Equipamentos escolares
Início das tarefas inerentes à preparação das obras de remodelação da escola de
Mina S. Domingos (visitas à escola e reuniões com outros serviços da autarquia a fim
de elaborar os projetos).
Pedido de intervenções diversas (pequenas obras de reparação e conservação) em
diferentes escolas e edifícios de apoio aos serviços educativos

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
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- Preparação do Regulamento para os Apoios Indiretos
- Apoio às iniciativas organizadas por diversas entidades
- Gestão e Programação do Cineteatro Marques Duque
- Programação de Cinema
- Vozes do Imaginário – Canto ao menino…
- Concerto Doismileoito
- Jazz
- Organização da iniciativa Arte Non Stop
- Organização da iniciativa MertolArte
- Organização do Circuito de Música Antiga, da Renascença e do Barroco
- Gestão da Biblioteca Municipal
- Aquisição e tratamento de novos documentos para a Biblioteca
- Realização de sessões de contos para os alunos do JI de Mértola
- Realização de uma sessão de contos para os utentes da Ludoteca Itinerante
- Realização de um concerto de música clássica
- Organização de uma exposição bibliográfica sobre o Natal.
- Início das atividades do projeto de promoção da leitura, nas escolas do 1º
ciclo,
“Semeando leituras”
- Organização de uma visita e sessão para os alunos do Centro educativo de
Algodor
-Participação nas atividades do Dia do Agrupamento (20 Janeiro) com um
atelier
de histórias
- Realização de uma sessão sobre Poupança e gestão de recursos (DECO)
- Exposição documental sobre o Amor (Dia do namorados)
- Documentos emprestados para leitura domiciliária (DEZ/JAN) : 1646
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- Pedidos de utilização da Internet (30mn) (DEZ/JAN): 1554
- Gestão do Espaço Jovem de Mértola e Espaço Internet de Mina de S. Domingos
- Gestão e Programação da Casa das Artes Mário Elias
- Tertúlia sobre Mário Elias
- Exposição Narrativa do nosso Universo
- Exposição Mário Elias - Retrospetiva
- Continuação da recolha de espólio do artista Mário Elias para estudo e exposição;
- Continuação do levantamento de Fotografia Antiga
- Apoio às atividades de Carnaval do Concelho
- Continuação do Levantamento do Património Oral/Imaterial
- Acompanhamento do Processo de Bolsas de Estudo Serrão Martins
- Elaboração e divulgação de diversos materiais promocionais:
- Alterações à maquetagem da Informação Municipal Nº 21
- Elaboração de Material Gráfico para Cultura Itinerante (Cartaz, Banner para
Website, Inserção na Agenda Cultural)
- Fotografias ao Presidente para Editorial da Informação Municipal
- Elaboração de Material Gráfico para Arte Non Stop (Cartaz, Convite,
Programa,
Banner para Website; Exposição Mário Elias, vários ficheiros para divulgação
online, envio de informação para Agenda Cultural da Região Alentejo;
- Elaboração da Agenda Cultural (Maquetagem, Paginação capa + miolo,
Provas de Cor, Criação de ficheiro para Website
- Elaboração Material Gráfico de Boas Festas (Autocolantes, postais,…)
- Elaboração de Material gráfico para Ação Idosos em Segurança (cartaz e
folheto)
- Elaboração de cartaz para “Hortas do Convento”
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- Elaboração de Material gráfico para Comissão de Proteção a Crianças e
Jovens do
Concelho de Mértola (Logótipo, autocolante, marcadores de livros)
- Elaboração gráfica de lona com programação do 1º trimestre do Cineteatro
Marques Duque
- Elaboração de Material gráfico para Ação Gerir e Poupar (Cartaz e flyer)
- Alteração de folheto da Ação Escola de Pais – Projeto Margens
- Elaboração de cartaz do espetáculo Pax Antiqua Ensemble
- Elaboração de Material promocional do Concerto Doismileoito (Cartaz, Flyer,
ficheiro para divulgação on-line)
- Elaboração de Material promocional para Campanha “Alimentos por papel”
(Cartaz, Flyer)
- Elaboração de Material promocional para atividade do Dia Internacional da
Mulher (Cartaz, ficheiro para divulgação on-line)
- Elaboração de matriz de Requerimento para Cartão Social do Município
- Elaboração de Material promocional para Sessão de Esclarecimento TDT
(Cartaz,
Flyer)
- Elaboração de Material promocional para Ação “Mértola está na Moda”
(Cartaz e
ficheiro para divulgação on-line)
- Elaboração de Material promocional para Tertúlia Violência no Namoro
(Cartaz,
Flyer, Pins e Ficheiro para divulgação on-line
- Elaboração do I Symposio sobre Património Ictiológico do Rio Guadiana
- Elaboração de Material promocional para a Unidade de Cuidados Paliativos
de
Mértola (Cartaz, Flyer, Convite, Ficheiro para divulgação on-line)
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- Elaboração de Material promocional para Jogos Associativos (logótipo, Tshirt)
- Elaboração de folha de sala para concerto com Orquestra Barroca da ESAE
- Produção de Mapa para candidatura da Praia Fluvial a Bandeira Azul
- Concepção gráfica de cartaz e linha gráfica do X Festival do Peixe do Rio
- Concepção gráfica de material de divulgação Mertolarte 2012
- Reprodução de Planos das obras presentes na Mertolarte para utilização em
catálogo
- Concepção e paginação do catálogo Mertolarte 2012
- Concepção de material de divulgação do Circuito de Música Antiga da
Renascença e do Barroco
- Finalização da Recolha de Imagens da Oficina de Tecelagem
- Finalização da paginação do catálogo de Oficina de Tecelagem
- Concepção de cartaz para o espetáculo Vozes do Imaginário
- Produção de arranjo gráfico para publicidade na revista Volta ao Alentejo
- Gravação vídeo de entrevistas para Fundação Serrão Martins
- Conclusão do trabalho de recolha fotográfica de todas as localidades do
concelho
2011
- Recolha fotográfica para museu de Alcaria dos Javazes
- Produção de fotografias dos elementos da corporação de Bombeiros
Voluntário de
Mértola
- Arranjo gráfico e uniformização de cabeçalho e rodapé para ofícios e outros
documentos do Município
- Recolha Fotográfica das atividades da Câmara Municipal de Mértola
- Recolha, digitalização e arquivo de imagens antigas de Mértola.
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Outras actividades
- Produção de material diverso para os relatórios das atividades: capas,
lombadas de
dossier, separadores, seleção de imagens e impressão, etc.
- Seleção e preparação de imagens e materiais de divulgação das atividades
para o
GCIM
- Seleção e tratamento de imagens para publicações ex: agenda cultural e
Mértola –
Informação Municipal
- Limpeza e Manutenção do Equipamento Fotográfico afecto à DCDT
- Impressão de cartões de associativismo
- Acompanhamento das ações integradas na rede AVEC
- Acompanhamento e implementação das candidaturas efectuadas no âmbito da
Cultura
- Projecto Oralities
- Projeto CAL (Cultura Alentejo)
- Acompanhamento de 1 Estágio PEPAL – Sociologia
- Acompanhamento de Estágio de Animação Sociocultural
- Preparação do Processo das Hortas Comunitárias
ÁREA DO DESPORTO
- Implementação do Plano de Actividades da DCDT para a área do Desporto
- Apoio ao Associativismo Desportivo – Implementação dos Instrumentos de Apoio
- Apoio às iniciativas organizadas pelos Clubes Desportivos
- Gestão das Instalações Desportivas:
- Campo relvado;
- Piscina Coberta;
- Pavilhão Desportivo Municipal;
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- Praia Fluvial da Tapada Grande;
- Avaliação e controlo dos Parques Infantis
- Continuação do processo de certificação de equipamentos desportivos
- Acompanhamento dos projetos de beneficiação das infra-estruturas municipais
(Pavilhão Desportivo, Piscina Municipal, Campo de Futebol e Parque Urbano)
- Acompanhamento dos Clubes Desportivos na beneficiação das respectivas
infraestruturas;
- Preparação dos Jogos Associativos
- Apoio às aulas de Adaptação ao Meio Aquático
- Acompanhamento do Projeto TAG
- Acompanhamento de Estágio de Animação Desportiva (Apoio Serviço de Desporto)
- Implementação do projeto “Atividade Física na 3ª idade”
ÁREA DO TURISMO E PATRIMÓNIO
- Implementação do Plano de Actividades da DCDT para a área do Turismo e
Património
- Gestão do Posto de Informação Turística e do Museu de Mértola
- Coordenação do Gabinete de Restauro de Materiais não Cerâmicos do CAM/Museu
de Mértola: definição de técnicas e metodologias e intervenção sobre os materiais
selecionados.
- Acompanhamento da informatização dos ficheiros técnicos de conservação.
- Acompanhamento das ações inseridas no Projeto Redes Urbanas para o Património
nomeadamente, acompanhamento da realização do Projetos para o castelo e da Casa
islâmica (Alcáçova), acompanhamento da obra do núcleo museológico de Alcaria dos
Javazes, reedição do Catálogo Arte islâmica, edição do folheto de percursos temáticos
e Brochura do Museu de Mértola.
- Participação com uma comunicação no III Congresso de Turismo Rural de Navarra
- Continuação da coordenação da Rede de Museus do Distrito de Beja.
- Acompanhamento das Visitas Guiadas
- Actualização da Informação Constante nos Quiosques Multimédia
- Gestão de Stocks
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- Recolha e tratamento de dados turísticos (visitantes e turistas)
- Acompanhamento das Candidaturas efectuadas nas áreas do turismo e património
(Rede Urbana para o Património e PIP)
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DCDT
Colaboração com a Fundação Serrão Martins na execução do seu Plano de
Actividades;
Colaboração com a Merturis na execução do seu Plano de Atividades;
Apoio à Alsud ao nível do transporte, pessoal técnico, equipamentos, etc.
Apoio a outras Divisões, Gabinetes e Serviços (transporte, equipamento, técnico)
Gestão dos materiais, viaturas e equipamentos afectos à DCDT
Preparação e Acompanhamento do Processo de Avaliação SIADAP

3.13. Informação Municipal
- Boletins Municipais
Desde o último relatório o GCIM editou dois Boletins Municipais. O Mértola –
Informação Municipal n.º 20, com 16 páginas, foi distribuído em dezembro. Com o
início do novo ano foi decidido renovar graficamente o Boletim e torna-lo mais atual. O
Mértola – Informação Municipal n.º 21, com 12 páginas e novo formato, já está em
fase de impressão. Durante o ano de 2012 estão programados seis edições, com 12 e
24 páginas.
- Notas de Imprensa
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Dezembro 2011
Título

Dia

Workshop sobre Educação Parental em Mértola

07-Dez

Mertolarte 2012 promove artes plásticas no concelho

20-Dez

Janeiro 2012
Título

Dia

Arte Non stop de 1 a 12 de fevereiro

31-Jan

Universidade sénior de Mértola abriu portas aos alunos

31-Jan

Câmara continua a ajudar beneficiários do Cartão Social

24-Jan

Câmara entrega prémio do sorteio de Natal

15-Jan

Movimento BYP promove atividades desportivas

18-Jan

Câmara promove ação de sensibilização e idosos em segurança

12-Jan

Câmara apresenta orçamento e grandes opções do plano aos munícipes

09-Jan

Câmara e Assembleia aprovam orçamento e grandes opções do plano

05-Jan
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para 2012
Rede Social do Concelho de Mértola ensina a gerir e poupar

04-Jan

Fevereiro 2012
Título

Dia

Câmara ajuda Campanha "papel por alimentos"

01-Fev

Mértola representada na NAVARTUR 2012 - Feira Internacional de
Turismo de Navarra

20-Fev

Circuito de Música Antiga da Renascença e do Barroco

16-Fev

Casting de Modelos para catálogo "Mértola está na moda"

13-Fev

Merturis tem novas instalações

09-Fev

Câmara alerta para violência no dia dos namorados

09-Fev

Deficiente qualidade no sinal TDT no concelho de Mértola

22-Fev

Outros conteúdos
Desde o último relatório a página foi atualizada com 49 novos conteúdos (notícias e
destaques), excluindo as atualizações das atas da Câmara e Assembleia, informação
financeira, recursos humanos e agenda Cultural.

Acontecimentos Registados em Fotografia
1. - Feira de Navarra
2. - Retroescavadora nova
3. - Obras estaleiros
4. - Viatura cedida à Corte do Pinto
5. - Entrega de prémios concurso comércio local
6. - Sessão de apresentação pública
7. - Igreja de Montes Santana
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8. - Tomada de posse de novo funcionário
9. - Vale Pereiro da Serra
10. - Sinalética Junta de Freguesia de Mértola
11. - Sessão pública Idosos em segurança
12. - Obras
13. - Movimento BYP
14. - Obras Mina
15. - Obras Fernandes
16. - Mercado Municipal
17. - Exposição Mário Elias
18. - Arte Non Stop
19. - Estrada Espírito Santo
20. - Estrada Mesquita
21. - Esgotos em Mértola
22. - Encontro Rehmine na Mina de S. Domingos
23. - Dumper novo
24. - Bairro da cooperativa
25. - Concerto Vozes do Imaginário
26. - Concerto Doismileoito
27. - Carnaval
28. - Sessão ensinar a gerir e poupar

Notícias publicadas na imprensa
(Recolhidas exclusivamente nas publicações entregues ao GCIM e online)
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Notícias publicadas em 2012

Dezembro 2011

Título

Nome

Dia

Correio
Alentejo

Mesquita de Mértola está a "meter água"

Rádio Pax

Maioria dos municípios da região cobra taxa máxima de
IMI

12-Dez-11

Notícias de
Beja

Reforma pode encerrar tribunais d Mértola e Almodôvar

1-Dez-11

Beja Digital

Workshop sobre Educação Parental em Mértola

7-Dez-11

Correio
Alentejo
online

Mértola vai manter investimentos sociais

9-Dez-11

Diário do
Alentejo

Futebol

9-Dez-11

2-Dez-11
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Diário do
Alentejo

Futebol

9-Dez-11

Diário do
Alentejo

Futebol

2-Dez-11

Diário do
Alentejo

Futebol

2-Dez-11

Correio
Alentejo

Futebol

2-Dez-11

Correio
Alentejo

Cinema

2-Dez-11

Rádio Pax

Festival do Peixe do Rio 2012 já tem data marcada

26-Dez-11

Correio
Alentejo

Futebol

23-Dez-11

Correio
Alentejo

Câmara promove "Mertolarte 2012"

23-Dez-11

Diário do
Alentejo

Mertolarte 2012 já abriu inscrições

24-Dez-11

Diário do
Alentejo

Beja islâmica pode dar visibilidade à região

25-Dez-11

Diário do
Alentejo

Mário Elias e o Desporto

26-Dez-11

Diário do
Alentejo

Futebol juvenil

27-Dez-11

Diário do
Alentejo

Futebol

28-Dez-11

Rádio Voz da
Planície
Mertolarte 2012: Promove artes plásticas no concelho

Diário do Sul
Notícias de

29-Dez-11

Tribunal de Mértola condena a um ano e dois meses de
prião suspensa a advogada que falsificou documento

30-Dez-11

Em Corte Gafo de Cima - Mértola

31-Dez-11
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Beja

Diário Online

Tribunal de Mértola condena a um ano e dois meses de
prião suspensa a advogada que falsificou documento

1-Dez-11

Correio
Alentejo

Advogada de Mértola volta a ser condenada por
falsificação de documentos

2- Dez-11

Beja Digital

Mértolarte 2012 promove artes plásticas no concelho

3- Dez-11

Rádio Voz da
Planície
Mértola: Novo comandante dos bombeiros

4- Dez-11

Diário do Sul

Mertolarte quer promover artes plásticas no concelho

5- Dez-11

Diário do Sul

Na frente…claro continua o Castrense

6- Dez-11

Diário do
Alentejo

Advogada de Mértola de novo em tribunal

7- Dez-11

Diário do
Alentejo

Advogada volta a tribunal

8- Dez-11

Diário do
Alentejo

Futebol

9- Dez -11

Diário do
Alentejo

Futebol juvenil

10-Dez-11

Diário do
Alentejo

Bombeiros

11-Dez-11

Rádio Pax

Mértola acolhe workshop sobre educação parental

12-Dez-11

Correio da
Manhã online

Advogada de Mértola confessa falsificação

13-Dez-11

Expresso

Advogada de Mértola volta a tribunal para ser julgada por
mais dois crimes de falsificação de documento

14-Dez-11

Diário Digital

Advogada de Mértola volta a tribunal para ser julgada

15-Dez-11
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Janeiro 2012

Nome

Título

Dia

Beja Digital

Universidade Sénior de Mértola abriu portas aos alunos

31-Jan

Beja Digital

Arte Non Stop de 1 a 12 de Fevereiro

31-Jan

Beja Digital

Seminário mineiro na Mina de S. Domingos, dia 3 de
Fevereiro

31-Jan

Diário Online

Mértola: "Arte Non Stop" em fevereiro

31-Jan

Diário do
Alentejo

Hoje palpito eu..

27-Jan

Diário do
Alentejo

Taça fundação Inatel

27-Jan

Diário do
Alentejo

Futebol juvenil

27-Jan

Diário do
Alentejo

Futebol

27-Jan

Diário do
Alentejo

De regresso a S. Domingos

27-Jan

Rádio Pax

Câmara de Mértola e GNR promovem ações de
sensibilização para idosos

26-Jan

Correio Alentejo Câmara de Mértola e GNR promovem ações de
online
sensibilização para idosos

26-Jan

Beja Digital

Câmara continua a apoiar beneficiários do cartão social

25-Jan

Rádio Pax

Mértola dedica "fatia substancial" do orçamento aos
mais desfavorecidos

25-Jan

Beja Digital

Mértola: "Arte Non Stop" de 1 a 12 de fevereiro

23-Jan

Diário do
Alentejo

Hoje palpito eu..

20-Jan

Bairro da conceição eliminou o Guadiana de Mértola

20-Jan

Diário do

35

Alentejo
Diário do
Alentejo

Futebol juvenil

20-Jan

Diário do
Alentejo

Futebol

20-Jan

Diário do
Alentejo

Movimento BYP promove atividades desportivas

20-Jan

Diário do
Alentejo

Câmara de Mértola promove ações de sensibilização
para idosos

20-Jan

Correio Alentejo Campeonato distrital "Volta" no domingo

Diário do Sul

Guadiana É urgente que Portugal e Espanha pensem
na bacia do rio como um todo

20-Jan

23-Jan

Correio Alentejo Bairro da conceição em destaque na Taça

20-Jan

Correio Alentejo Anúncio

20-Jan

Correio Alentejo Cinema

20-Jan

Grupo "Doismileoito" apresenta novo disco no cine
Correio Alentejo Marques Duque

20-Jan

Correio Alentejo "Body Combat" e BTT anima o fim-de-semana

20-Jan

Correio Alentejo Câmara de Mértola e GNR alertam idosos nas aldeias

20-Jan

Correio Alentejo Alentejo quer "conquistar" mais turistas

20-Jan

Diário do Sul

Movimento BYP fomenta desporto até sábado

19-Jan

Diário Online

Campeonatos nacionais de todo-o-terreno arrancam no
Algarve

19-Jan

Rádio Pax

Movimento BYO promove atividades desportivas em
Mértola

19-Jan

Rádio Voz da
Planície

Arqueologia: Colóquio "Beja - Imagens da Cidade
antiga"

19-Jan

Algarve Notícias

BAJA CARMIN: campeonatos de Todo-o-terreno

18-Jan
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arrancam em Tavira
Diário Online

Movimento BIB fomenta desporto até sábado

18-Jan

Rádio Voz da
Planície

Ação de sensibilização para idosos em colaboração
com a GNR

17-Jan

Beja Digital

Câmara de Mértola promove ação de sensibilização
"idosos em segurança"

16-Jan

Diário do Sul

GNR identifica homem suspeito de vários furtos

13-Jan

Diário do
Alentejo

Futebol juvenil

13-Jan

Diário do
Alentejo

Futebol

13-Jan

Rádio Pax

Câmara de Mértola apresenta Orçamento e Grandes
Opções do Plano aos munícipes

13-Jan

Correio Alentejo GNR detém suspeitos de assaltos em Odemira e
online
Mértola

12-Jan

Rádio Pax

GNR fez 3 detenções

12-Jan

Diário Online

GNR identifica homem suspeito de vários furtos

12-Jan

Rádio Pax

Mértola ensina a "gerir e poupar"

11-Jan

Beja Digital

Orçamento Participativo - propostas recebidas

11-Jan

Diário Online

Orçamento da Câmara para 2012 é de 20,7 ME

9-Jan

Rádio Pax

"Cultura Itinerante" promove jogos tradicionais

9-Jan

Diário do
Alentejo

Milfontes recebe o Ferreirense

6-Jan

Diário do
Alentejo

Hoje palpito eu..

6-Jan

Diário do
Alentejo

Futebol e futsal

6-Jan

Correio Alentejo Futebol

06-Jan

37

Correio Alentejo Cinema

6-Jan

Turismo do Alentejo cria site promocional inovador e
Correio Alentejo interativo

6-Jan

Beja Digital

Vozes do Imaginário

5-Jan

Beja Digital

Câmara e Assembleia aprovam Orçamento e Grandes
Opções do Plano para 2012

5-Jan

Fevereiro (dia 20)

Nome

Título

Dia

Público

Negócio dos produtos biológicos em Portugal cresce 20
% ano

20-Fev

Rádio Pax

Mértola acolhe "Circuito de Música Antiga da
Renascença e do Barroco"

20-Fev

Rádio Pax

Vidigueira, Odemira e Mértola festejam o Carnaval

20-Fev

Rádio Pax

"Mértola está na moda" tem inscrições abertas

20-Fev

Sol

Pelo menos um terço das câmaras dá tolerância de
ponto na terça-feira

20-Fev

Rádio Pax

ADPM leva produtores a Feira de Agricultura Biológica
na Alemanha

15-Fev

Diário Online

Violência no namoro em foco no Dia de S. Valentim

14-Fev

Ambiente online Concursos públicos no sector da água

14-Fev

Rádio Pax

Beja, Mértola e Almodôvar celebram Dia dos
Namorados

14-Fev

Rádio Voz da
Planície

Cláudio Torres: Diz que "os bejenses devem lutar pela
manutenção do Museu Regional"

13-Fev

Diário do
Alentejo

ADPM quer levar 20 produtores a feira na Alemanha

10-Fev

Diário do
Alentejo

22 por cento da população alentejana vive só

10-Fev
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Diário do
Alentejo

Futebol

10-Fev

Diário do
Alentejo

Futebol Juvenil

10-Fev

Diário do
Alentejo

Hoje palpito eu…

10-Fev

Diário do
Alentejo

Taça Fundação INATEL

10-Fev

Diário do
Alentejo

Mértola informa no dia dos namorados

10-Fev

Diário do
Alentejo

"O Alentejo dá-lhe tudo" já arrancou

10-Fev

Rádio Voz da
Planície

ADPM: Quer levar 20 produtores a feira de produtos
biológicos, na Alemanha

9-Fev

Beja Digital

Câmara Municipal de Mértola alerta para a violência no
dia dos namorados

9-Fev

Beja Digital

Dia Internacional da Mulher

7-Fev

Público

GNR detém no Algarve suspeito de assaltos a furtos em
zonas turísticas

7-Fev

Rádio Pax

Mina de S. Domingos recebe seminário sobre património
mineiro

3-Fev

Rádio Voz da
Planície

Recebe até ao próximo dia 12 "Arte Non Stop"

2-Fev

Correio Alentejo Universidade Sénior de Mértola abriu portas aos
online
"alunos"

Sul Informação

Arte Non stop leva pintura, dança, cinema e música a
Mértola

2-Fev

1-Fev

Correio Alentejo Iniciativa "Arte Non Stop" anima Vila de Mértola até 12
online
de Fevereiro

1-Fev

Rádio Pax

1-Fev

Rádio Pax

"Arte Non Stop" arranca hoje em Mértola
Universidade Sénior de Mértola já entrou em

1-Fev
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funcionamento

Avisos
Em 2011 foram elaborados 70 avisos e em 2012 o GCIM produziu seis avisos.
E-mail – o GCIM não tem contabilizado o número de mails enviados e recebidos, uma
vez que o seu número é bastante elevado. Todas as notas de imprensa são enviadas
por mail. Sempre que é possível os ofícios são respondidos por mail.
- www-cm-mertola.pt
A atualização de conteúdos é diária, sempre que se justifique mais do que uma vez
por dia. Desde dia 15 de Dezembro foram inseridas 26 novas notícias/destaques.
Nestas não estão contabilizadas atas da Câmara e da Assembleia, avisos, editais,
concursos públicos, regulamentos e a agenda.
Já está implementado o sistema de newsletter que é divulgada todas as quintas-feiras,
às 14h00, e o sistema de envio de mensagens.
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42

43

44

45

46

47

facebook

A Câmara de Mértola criou no facebook uma página institucional onde diariamente
disponibiliza informação, fotos e vídeos. A entrada nesta rede social tem sido um
sucesso, contando com 2399 amigos.
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Outras actividades
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- Recolha diárias on-line e nas publicações entregues ao GIRP de notícias de Mértola
e de interesse autárquico;
- Os dossiers de imprensa digitais, organizados mensalmente, estão disponíveis no
geral, na pasta Dossiers de imprensa
- Envio de informação sobre os eventos a destacar mensalmente para a Direcção
Cultural Alentejo;
- Convites;
- Resposta às solicitações dos jornalistas.
3.14. Protecção Civil
Criação de uma base de dados em “GoogleEarth” com registo de diversas
infraestruturas, pontos de risco, zonas de proteção e serviços, com especial
interesse para a proteção civil, a pedido do Comando Distrital de Operações de
Socorro de Beja: Inventariação de Locais de Risco/Pontos Sensíveis;
Apoio na definição das entidades privadas, com certificação para manutenção
de extintores, com base no novo RGSCIE, para aquisição de serviços por parte
da CMM na manutenção e aquisição dos extintores da autarquia;
Emissão e divulgação de comunicado referente ao Tempo Frio – Medidas de
Autoproteção, para as vagas de frio, sentidas no decorrer do mês de Fevereiro;
Apoio

na

definição

dos

agentes

extintores

e

respetiva

sinalética

fotoluminescente a adquirir para o Espaço Jovem da Mina de São Domingos;
Desenvolvimento de proposta ao Programa Operacional Regional do Alentejo
2007/2013, sob coordenação da AMBAL, para Sistema de Informação
Geográfica para Gestão de Planos Municipais e Especiais de Emergência de
Proteção Civil;
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Desenvolvimento de proposta ao Programa Operacional Regional do Alentejo
2007/2013, sob coordenação da AMBAL, para Plano Especial de Emergência
de Proteção Civil para o Centro Histórico em Mértola;
Apoio na elaboração dos Critérios, na ótica de Segurança e Serviços, para
candidatura da Praia Fluvial da Tapada Grande a Bandeira Azul;
Sinalização de intervenção várias á Dasuom, para execução, necessárias no
âmbito da Proteção Civil.
Ações em Desenvolvimento:
Atualização de contactos de agentes e entidades cooperantes de proteção civil,
com interesse no município;
Criação e implementação da Comissão Municipal de Proteção Civil de Mértola;
Acompanhamento do processo de candidatura da AMBAL para a aquisição de
serviços: Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mértola;
Gabinete Técnico Florestal

- Reuniões mensais com AFN.
- Reunião Comissão Municipal Defesa Floresta Contra Incêndios – prevenção
estrutural.
- Emissão de pareceres.
- Desbaste e desrame nas áreas mais densas de pinheiro manso e corte de eucalipto
do perímetro florestal – Acompanhamento;
3.15. Merturis
Actividades desenvolvidas
ÁREA DE AÇÃO: Gestão e administração
Licenciamento da Merturis como empresa de animação turística –
atualização de dados junto do Turismo de Portugal;
Processo de reconhecimento de atividade de turismo de natureza junto
do Turismo de Portugal e ICNB
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Formação da tripulação da embarcação Vendaval
Procedimentos relativos ao licenciamento e vistorias da embarcação
Vendaval
Mudança de instalações

ÁREA DE AÇÃO: Estruturação de produtos turísticos

1. Turismo de Natureza – Passeios pedestres
Acompanhamento do projeto TRILHOS para implantação de 9
percursos sinalizados na área do PNVG: revisão final de painéis e
folhetos e marcação dos locais de colocação de painéis de início;
Identificação de 5 Grandes Rotas para pedestrianismo no concelho de
Mértola: saídas de campo e definição de percursos;
Apoio na organização de um programa de fim-de-semana de passeios
pedestres da responsabilidade da empresa SAL sistemas. Data de
realização 18 e 19 de fevereiro.
2. Turismo de Natureza – Birdwatching
Elaboração dos conteúdos do road book de birdwatching “Aves do Sul”

3. Eventos
Preparação da participação da Merturis no Festival do Peixe do Rio
(orçamentos, merchandising, animação)
4. Turismo Fluvial
Preparação da temporada de 2012 da embarcação Vendaval
(parcerias, programas de animação, merchandising, tripulação)

ÁREA DE AÇÃO: Promoção e Venda
Atualização de folhetos “Mértola, Capital Nacional da Caça”
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Continuação

da

actualização

da

informação

da

página

Web

www.birdsouthportugal.pt dedicada ao birdwatching – Produção de
conteúdos e tradução para inglês;
Reunião com a Agência Regional de promoção turística do Alentejo e
Alentejo tours para operacionalização de um programa de birdwatching
a apresentar na British Birding Fair de 2012 em Inglaterra;
Preparação de uma visita de operadores/ jornalistas de birdwatching de
9 a 14 de Abril
Participação na NAVARTUR Feira Internacional de Turismo de Navarra
de 17 a 19 de fevereiro;
Preparação da participação na BTL;
Organização da iniciativa “Mértola, está na moda”
Acompanhamento da revista Itinerante para elaboração de uma matéria
sobre as rotas do contrabando
Ação de sensibilização junto dos restaurantes para adesão à Semana
Gastronómica do Porco
Preparação da instalação de uma loja de merchandising

ÁREA DE AÇÃO: Prestação de serviços
Procedimentos administrativos relativos ao acompanhamento e decurso
dos projetos PIP e TRILHOS da Fundação Serrão Martins;
Recolha de património oral da Mina de S. Domingos – Ação do projeto
PIP
Organização de Fam Trip dedicada ao Birdwatching – Ação do projeto
PIP
Visitas guiadas na área do património e observação de aves
Venda de merchandising

3.16. Fundação Serrão Martins
Actividades Desenvolvidas
1. Visitantes
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Durante este mesmo período registou-se um total de 193 visitantes à Casa do
Mineiro (CM), sendo 157 destes visitantes nacionais e os restantes 36
cidadãos estrangeiros.
O número de utentes dos outros serviços disponibilizados na Casa do Mineiro
foi 236.
O total de utilizadores dos serviços disponibilizados pela Fundação Serrão
Martins foi, no período considerado, 429.
Abertura da “Casa do Mineiro” ao fim de semana, a partir de 3 de Fevereiro.

2. Centro de documentação
Os documentos existentes no Centro de documentação estão actualmente
acondicionados na escola primária. A sua recolocação está dependente da
data de realização de novas obras relativas à resolução dos problemas de
infiltrações no chão do Centro de Documentação.
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.
Continuação da elaboração de uma base digital de textos científicos e divulgativos
sobre temas relacionados com o sítio de S. Domingos disponíveis na rede informática
global
Digitalização de documentos em vários suportes visuais (fotografia, desenho,
escrita).
Continuação da captação de fotografias sobre o complexo mineiro, zonas
urbanas, flora, fauna e geologia do couto mineiro de São Domingos,
equipamentos e edifícios mineiros, pessoas, etc.

3. Recuperação, divulgação e dinamização de património histórico da Mina de S.
Domingos
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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.
Acompanhamento do Projecto Integrado de Valorização do Património de Mértola
Transcrições de diversas entrevistas realizadas a antigos mineiros.
Passagem de diversos documentos vídeo, para formato digital.
Apoio na realização do semanário do projeto REHMINE, realizado no Centro
Republicano 5 de Outubro no dia 3 de Fevereiro de 2012
Início do processo para realização de uma nova exposição temporária

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).
Em colaboração com a ALSUD:
Finalização do estágio profissional de Lea Fernandes
Visita ao complexo Mineiro, preparação do processo de levantamento de zonas
perigosas
Em colaboração com a Câmara Municipal de Mértola:
Transporte, acondicionamento e arrumação de itens do acervo documental e
material à guarda da FSM.
Preparação da publicação Museu de Mértola – Núcleo da Casa do Mineiro
Desmontagem e acondicionamento de painéis no Cine teatro da Mina de São
Domingos.
Montagem da estação de serviço para autocaravanas e respectiva sinalização
Preparação do processo de construção de parque de estacionamento para
autocaravanas, junto à praia da Tapada Grande.

4. Prestação de serviços e atendimento ao público
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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, e
abertura do núcleo museológico Casa do Mineiro aos fins-de-semana e
feriados.
Manutenção do apoio aos processos de venda/aquisição e urbanização nas
instalações da CM/CD, no mesmo horário.
Avaliação diária e global do número, género e nacionalidade dos visitantes aos
núcleos expositivos abertos e do número dos utilizadores do apoio ao processo
de urbanização
Acompanhamento (entrevista e disponibilização de informação) a Ana Catarina
Ferreira, aluna que está a realizar a sua dissertação de Mestrado sobre a Mina
de São Domingos.
Reunião de trabalho com a CCB-Pictures, empresa que está a preparar uma
longa-metragem de ficção a ser rodada sobre e na Mina de São Domingos
Colaboração com a Dr.ª. Maria João Ramos, que está a realizar a sua tese de
doutoramento com o título “Mason & Barry e a Construção da Mina de S.
Domingos: Indústria, turismo, globalização”. (imagens, folhetos e consulta de
documentação);

5. Edição
Continuação da preparação de publicações para: projectos de arquitectura
para espaços do couto mineiro de São Domingos por alunos da Escola
Superior de Artes do Porto; fotografia antiga sobre os primórdios da Mina de
São Domingos (edição de álbum de fotografia antiga sobre os primórdios da
Mina de São Domingos) – dependente de candidatura.
6. Outras actividades
Acolhimento, marcações, apoio logístico e de secretariado do Atendimento ao
Munícipe (quarta-feira de manhã) feito pelo Adjunto do Presidente Luís Madeira
nas instalações da Casa do Mineiro – Centro de Documentação desde o dia 6
de Janeiro de 2010.
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Acompanhamento de elementos da Assistência Social e do Núcleo de
Educação e Desenvolvimento Social da C.M.M. em trabalho na Mina de São
Domingos;
Finalização do plano de actividades e orçamento para 2012
Divulgação do processo de urbanização da Zona de Expansão Urbana 1 da
Mina de São Domingos promovido pela CMM e registo dos contactos dos
potenciais interessados para posterior comunicação durante o lançamento do
processo.

3.17.

Partido Médico Veterinário

Acções desenvolvidas de 13/12/2011 até 22/02/2012:

Salvaguarda da Saúde Pública:
Trabalho em estreita colaboração, e algumas vezes, por solicitação do
GNR/SEPNA - 2 situações acompanhadas/avaliadas;
Fiscalização sanitária dos mercados mensais -2;
Inspecção sanitária no mercado municipal de Mértola.
Vistorias Sanitárias conjunta com o Delegado de Saúde às viaturas de
vendedores ambulantes – 12.
Fiscalização Sanitária conjunta com o Delegado de Saúde – 2 situações
graves que podem pôr em causa a Saúde Pública;
Campanha de vacinação anti-rábica 2011 / Desparasitação /Identificação
electrónica
Início da Campanha 2011, já bastante tardio, só em 11/7/2011, devido ao atraso do
respectivo despacho do Ministério das Finanças.
Vacinados/ desparasitados 1023 cães e 146 identificados electronicamente.

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.
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Canil Municipal:
Acompanhamento diário da limpeza e desinfecção do canil;
Acompanhamento clínico e do bem-estar de todos os animais:
Total 29 cães - 17 hospedados permanentemente e 12 errantes
capturados (dados de 22/02/2012);
Capturas de animais vadios ou errantes, na sequência da
colaboração dos Munícipes – 31;
Editais elaborados após as capturas -1;
Animais eutanasiados – 12;
Animais devolvidos aos donos ou adoptados – 13
Recolha de cadáveres na via pública – 1 cão
Trabalho em estreita colaboração, e algumas vezes, por solicitação da
GNR/SEPNA - 2 situações acompanhadas/avaliadas;
Fiscalização sanitária dos mercados mensais;
Inspecção sanitária no mercado municipal de Mértola;

Mértola, 24 de Fevereiro de 2012

O Presidente da Câmara Municipal

Jorge Paulo Colaço Rosa
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