Câmara Municipal de Mértola
Informação Periódica à Assembleia Municipal
21/09/2012

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 29/06/2012 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.
Realizamos o 3º e último seminário sobre a caça, atraindo dezenas de caçadores a Mértola para ouvir falar
sobre boas práticas de gestão cinegética.
Promovemos a ação “Mértola está na moda”, divulgando produtos e promovendo o comércio local,
utilizando para desfilar modelos de Mértola, e foi um evento muito participado e aplaudido.
Recebemos uma visita da Sr.a Diretora Regional da Segurança Social, que pretendia conversar sobre os
apoios sociais, rede social e intenções futuras.
Organizamos a 10ª edição da feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço, e foi a edição mais
participada, quer por visitantes quer por expositores. Houve várias iniciativas e muita animação, o que
contribuiu decisivamente para o sucesso do evento.
Estivemos presentes na cerimónia de tomada de posse do novo capitão de porto de Vila Real de S.to
António e Tavira, que se realizou na capitania de Vila Real de S.to António.
Fizemos a entrega dos manuais escolares, gratuitamente aos alunos em todos os centros escolares do
concelho. Foi o 1º ano que a Câmara Municipal conseguiu dar este apoio às famílias e estudantes do 1º
ciclo, e será um apoio para continuar.
Realizou-se um encontro de autarcas em Alvito, no qual estivemos presentes, e cujo objectivo foi discutir e
procurar encontrar soluções para os problemas das autarquias e sobre a situação atual do pais e do
governo.
Neste período decorreram várias festas populares, organizadas localmente, nas quais a autarquia
procurou sempre colaborar e participar, geralmente durante os fins-de-semana.

Normalmente este é um período de menor atividade municipal, pois é época de férias de grande parte dos
funcionários e eleitos da autarquia, bem como também interrompem atividade para férias muitas empresas
e grupos que se relacionam connosco, não havendo mais nada de relevante a assinalar.

2. Situação administrativa e financeira
- Apresentadas várias candidaturas a fundos comunitários, das quais temos vindo a receber algumas
aprovações e verbas;
- Concurso para fornecimento de pneus;
- Concursos para seguros;
- Em conclusão o projecto Modcom;

3. Acções
3.1. Instalações dos serviços, equipamentos e informática
- Em processo de aquisição de 3 viaturas para substituição doutras em fim de uso;
- Recebidas duas viaturas mistas de mercadorias e passageiros novas, que ficarão ao serviço da
Dasuom;
- Em preparação processo de aquisição de computadores, monitores e equipamentos multifunções e
impressoras;

3.2. Recursos Humanos
1. MEDIDA DE REDUÇÃO DE TRABALHADORES PREVISTA NO OE/2012:
 Situação conhecida, com referência a 1 de setembro de 2012:
2008

308

2011

290

%

2

N.º

6

N.º total de trabalhadores

Redução (LOE/2012, 48.º)

Total de trabalhadores em 30 de setembro de 2012, após aplicação do número
mínimo de redução
Novos recrutamentos ocorridos em 2012(1)

284

4

(1)

1 dos lugares refere-se a nomeação de Secretário do GAP ao Vereador.

Saída de trabalhadores
ocorrida em 2012 (situação
conhecida a 1 de
setembro)

Aposentação

12

Caducidade de contrato

5

Mobilidade interna

1

N.º total de trabalhadores em 1 de setembro de 2012 (situação conhecida nesta
data) (290 + 4 - 18 =)

276

Admissões previstas até 30 de setembro(2)

1

Saídas previstas até 30 de setembro

0

(2)

Procedimento concursal a decorrer.

N.º estimado de trabalhadores em 30 de setembro de 2012 (situação conhecida
nesta data)…………….... (276 + 1 =)
N.º de trabalhadores do mapa de pessoal da autarquia ausentes, com direito ao posto de
trabalho (funções de interesse público, mobilidade e cedência de interesse público em outros
órgãos, licença sem remuneração, período experimental em outras autarquias)

277

12

(3)

(3)

António Cachoupo, Sandra Gonçalves, João Serrão, Santiago Macias, Jacinto Colaço, Rui Marreiros, Olga
Martins, António Teixeira, Plácido Silva, Luís Mestre, Bruno Batista, Paulo Luís.

2. ESTATUTO DO PESSOAL DIRIGENTE:
 Foi publicada na 1.ª Série do Diário da República a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que adapta à
administração local a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, introduzindo alterações ao estatuto do pessoal dirigente das autarquias locais,
designadamente, novas regras no provimento de cargos dirigentes, (que resultam, em regra e
especificamente no caso da CMM, numa redução substancial do número de dirigentes) e a
obrigatoriedade de proceder à aprovação da adequação das unidades orgânicas às regras e critérios
nela previstos até 31 de dezembro de 2012, com envio de cópia das respetivas deliberações à
Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) nos 30 dias posteriores.
3. RECRUTAMENTO E SELECÇÃO
3.1. Procedimentos concursais para constituição de relações jurídicas de emprego público por
tempo indeterminado:
a) Procedimentos concluídos:
 Técnico de Informática, de grau 1, nível 1 – 1 posto de trabalho – celebrado contrato de trabalho em
2 de julho de 2012;
 Técnico Superior (Serviço Social) – 1 posto de trabalho – celebrado contrato de trabalho em 1 de
agosto de 2012.
b) Procedimentos em curso:

 Assistente Operacional (Coveiro) – 1 posto de trabalho – aguarda comunicação do resultado das
provas de avaliação psicológica, realizadas em 11 de setembro p.p. por técnicos do IEFP de Évora.
3.2. Procedimentos concursais para cargos dirigentes (cargos de direcção intermédia de 3.º
grau):
 Por Despachos n.ºs 158/2012 e 159/2012, de 31 de julho, do Presidente da Câmara, atendendo à
existência de diretrizes políticas no sentido da redução do número de dirigentes, concretizadas na
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, procedeu-se à anulação dos procedimentos concursais para
provimento dos cargos dirigentes, respetivamente:
Chefe do Núcleo de Assessoria Jurídica (NAJ)
Chefe do Núcleo de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento (NPED)
4. CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO:
 Em 2 de julho de 2012 – celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com Manuel José
Terlica Revez, na categoria de Técnico de Informática, de grau 1, nível 1, Estagiário, a que
corresponde a remuneração mensal de 995,51€, na sequência de procedimento concursal (Despacho
n.º 121/2012, de 28 de junho, da Vereadora com competências delegadas);
 Em 1 de agosto de 2012 – celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com Sandra Isabel
Costa Romana, na categoria de Técnico Superior, na área de Serviço Social, a que corresponde a
remuneração mensal de 1.201,48€, na sequência de procedimento concursal (Despacho n.º 134/2012,
de 16 de julho, da Vereadora com competências delegadas).
5. NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO DO GAP:
 Despacho n.º 119/2012, de 27 de junho, do Presidente da Câmara:
- António Jorge Brígida Santos Pereira das Neves, contribuinte fiscal n.º 215897145, licenciado em
Proteção Civil, designado, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 73.º e artigo 74.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, e sob proposta do Vereador António José Guerreiro
Cachoupo, para exercer as funções de Secretário do seu gabinete de apoio pessoal, com efeitos a
partir de 2 de julho de 2012.

6. CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO:
 António da Palma Guerreiro, Assistente Operacional (Fiel de Armazém) – por aposentação, com
efeitos a partir de 1 de julho de 2012;
 Rogério Candeias Paulino, Assistente Operacional (Operador de Estações de Tratamento e
Depuradoras) – por aposentação, com efeitos a partir de 1 de julho de 2012;
 José Rosa Martins, Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza) – por aposentação, com efeitos a
partir de 1 de julho de 2012;
 Domingos José Romão Mourão, Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais) – por
aposentação, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2012;
 José Miguel Rodrigues, Assistente Operacional (Cantoneiro) – por aposentação, com efeitos a partir
de 1 de setembro de 2012.
7. CESSAÇÃO DO VÍNCULO COM O MUNICÍPIO DE MÉRTOLA:

 Maria Gabriela Silva Rocha, Assistente Técnica – por ter concluído com sucesso o período
experimental na Câmara Municipal de Viana do Alentejo, na sequência de procedimento concursal.
8. CESSAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO CERTO:
 Manuel José Terlica Revez – denunciou o contrato de trabalho a termo resolutivo certo na categoria
de Técnico de Informática, de grau 1, nível 1, com efeitos a partir de 2 de julho de 2012.
9. CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DIRIGENTES EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO:
 Maria Margarida Cercas Fortunato – cessação do regime de substituição no cargo de Chefe do
Núcleo de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento (cargo de direção intermédia de 3.º grau), com
efeitos a partir de 1 de agosto de 2012, e regresso à carreira técnica superior, na área de Economia
(Despacho n.º 160/2012, de 1 de agosto, do Presidente da Câmara).
10. CONSOLIDAÇÃO DE MOBILIDADE INTERNA:
 Despacho n.º 147/2012, de 25 de julho, 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:
- Consolidada a mobilidade interna do Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais), Sérgio
Manuel Martins Palma, na categoria de Assistente Operacional, na atividade de Leitor de Consumos,
com afetação à Divisão Administrativa e Financeira, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2012.

11. ENCARGOS COM PESSOAL AO SERVIÇO:
Até ao mês de agosto/2012, inclusive, os encargos com o pessoal ao serviço foram:

Rubrica

Acumulado até
Agosto

Mês de Agosto

230.321,58

1.860.402,30

733,74

915.91

Diferença vencimento de cargo

1.543,21

12.236,76

Remuneração Férias não gozadas

1.181,66

11.599,92

Despesas Representação

2.002,84

16.022,99

505,11

4.040,88

21.448,21

184.058,38

Abono falhas S /IRS

251,40

1.268,41

Abono falhas C/IRS

35,24

898,60

-

261,17

Remuneração Base
Retroativos

Despesas de Representação -INC TSU
Subsídio de Refeição

Diferencial DL 325/99

578,19

105.415,43

Retroativos Subsidio Férias

44,21

44,21

Retroativos Subsidio de Natal

44,21

44,21

Remuneração Exercício Perdido

177,76

873,03

Pensão Provisória

428,81

6.947,86

ADSE

2.698,58

20.232.09

Ajudas de Custo

4.236,55

55.187,15

Horas Extraordinárias

8.423,89

93.147,47

Abono de Família Cria.

1.854,98

15.379,38

176,76

1.414,08

Bonificação a crianças e jovens

59,48

475,84

Subsídio para assistência a filho

99,17

1.613,36

Subsidio parental inicial

41,42

510,90

Bolsa Estudo -DL201/09

87,57

671,37

108,06

1.558,11

41,42

162,24

239,29

1.470,23

277.363.34

2.393.550,70

Subsídio de Férias

Subsídio Mensal Vitalício

Senha de Presença Eleitos
Subsídio parental inicial exclusivo do pai
Imposto de Justiça
TOTAIS………….

12. FORMAÇÃO PROFISSIONAL
- Formação realizada até 12 de setembro de 2012:

N.º de ações efetuadas

41

N.º de trabalhadores que participaram em formação

56

N.º de participações *

78

Valor despendido com inscrições (€)

3.799,28

* Considerando que um trabalhador pode ter participado em mais do que uma ação de formação.

13. 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, e também impedir o alargamento da área de recrutamento a pessoal
não vinculado à administração pública, caso se torne necessário em eventuais procedimentos
concursais (um dos requisitos para que tal seja possível é o cumprimento pontual e integral dos
deveres de informação previstos na Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro)
 2011 – em fase de validação das propostas de Relevante.
 2012 – processo em curso.

14. SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO:
 Foi celebrado, em 17/07/2012, contrato de aquisição de serviços de Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho, com a empresa Workview – Prestação de Serviços de Higiene e Saúde no Trabalho,
Unipessoal, Lda.
 Encontra-se agendada para os dias 17 a 20 de setembro corrente a realização de uma primeira fase
de análises clínicas, no âmbito da Medicina no Trabalho; e para os dias 18 a 21 também deste mês,
visitas e auditorias às instalações, com vista à avaliação das condições gerais, avaliação de risco e
não conformidades, no âmbito da Higiene e Segurança.
15. PROGRAMAS OCUPACIONAIS DO IEFP
N.º de colaboradores, nesta data:
 Contrato Emprego-Inserção: 18 (5 saídas + 7 entradas)
 Contrato Emprego-Inserção+: 8 (3 entradas)
 Contrato Emprego-Inserção para Pessoas com Deficiências e Incapacidades: 1

3.3. Fiscalização e Contencioso

GABINETE JURIDICO
Processos em curso:
Saneamento Básico, Abastecimento de Água e Arruamentos de João Serra, Sapos, Alves, Picoitos,
Tacões, Martinhanes e Alcaria Longa
Pavimentação caminho Moreanes / Guizo
Continuação do processo EM 514
Pavimentação do caminho Algôdor / Venda dos Salgueiros
Etar de S. Sebastião dos Carros (concluído)
Ampliação da Casa Mortuária de Mértola
Arruamentos de S. João dos Caldeireiros
Processos de Contra-Ordenação:
Abertos
Processos de embargo: 2
Informações Gabinete Jurídico: 6

11

Processos de reclamações: diversos a decorrer
Processo de citação de reclamação de créditos: 7
Notas Internas / processos de averiguações diversos: diversos a decorrer
Outras Ações:
Várias diligências junto da Conservatória e Finanças,
Reuniões 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;
Consulta diária ao site ‘Casa Pronta’
Acompanhamento em processos de empreitadas (DOPE);
Acompanhamento em processos de obras particulares (DOTAU);
Pareceres diversos
Acompanhamento de processos em contencioso
Acompanhamento de processos de averiguações internas.
Acompanhamento do processo Reorganização Administrativa Territorial Autárquica.
Acompanhamento do processo de transmissão de prédios urbanos sitos no loteamento da encosta
noroeste.
Acompanhamento do processo de aquisição dos prédios urbanos denominados Casa Branca,
Casa Cor-de-rosa e armazém Além-Rio
Acompanhamento do processo referente a reorganização do mapa judiciário.
Contrato comodato (diversos)
Análise da avaliação do Censo a Fundação Serrão Martins
Projetos Regulamento Municipais
Regulamento Municipal de Apoio ao 2.º Filho e Seguintes
Regulamento de Utilização das Piscinas Municipais
Regulamento da Ação Social
Regulamento Interno do Fardamento

Serviço de Fiscalização
INFORMAÇÕES – 41
NOTIFICAÇÕES – 17
NOTAS INTERNAS – 2
PARTICIPAÇÕES – 5
EMBARGOS - 2
FISC.VENDA AMBULANTE – 10
DISTRIBUIÇÃO AVISOS – 5
OBRAS FISCALIZADAS – 61

VIAS MUNICIPAIS – 2
HIGIENE E SALUBRIDADE – 5
ÁGUAS – 2
PUBLICIDADE - 1
OUTRAS ACÇÕES – Recolha de moedas e assistência aos parcómetros; Acompanhamento dos técnicos
do PRODER nas verificações/medições realizados em obras por empreitada, etc.

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 xxxxxxxxxx
Resíduos

- Remoção de ervas e lixos em vários locais da Vila e concelho;
- Limpezas de várias ruas e locais em Mina de S. Domingos e Mértola;
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
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 – consignada, a iniciar;
- Saneamento e pavimentação de S. Sebastião dos Carros – em execução;
� 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
1. OBRAS PARTICULARES

1.1.



PROCESSOS DE OBRA

Entrada de 15 processos de obras e pedidos informação prévia, desde 25 Junho de 2012 até
à presente data;



Entrada de 31 pedidos de certidão, desde 25 Junho de 2012 até à presente data;



Entrada de 103 requerimentos desde 25 Junho de 2012 até à presente data.

2. 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 Projeto Execução para Remodelação do Espaço Verde existente no Sitio do Pago Velho
na Mina S. Domingos;
 Elaboração de projetos de melhoramento de conforto habitacional, solicitados pelo NEDS.

3. OUTROS

 Realização dos seguintes Levantamento Topográficos e acompanhamento:
 Levantamentos em Santana Cambas;
 Desenvolvimento dos modelos para Implementação da solução Mynet, nos serviços;

- 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;
- Centro Municipal Polivalente da Corte do Pinto – a decorrer;
- Reparação dos arruamentos em Picoitos, e nos Alves concluídos, a decorrer em Diogo Martins;
- Construção de muros de protecção junto ao Loteamento da Encosta Noroeste, junto ao Loteamento da
ZE 2;
- Construção dos arruamentos no Loteamento da Encosta Noroeste a decorrer;

3.7. Acção Social e Saúde
Acção Social
Cartão Social do Município
76 Recepção e análise de processos do Cartão Social;
61 Renovações deferidas;
1 Renovação Indeferida;
14 Atribuições deferidas;
Processamento dos meses de Março a Junho 2012 no valor de 24.679.24€
Processamento dos meses de Julho e Agosto 2012 – em curso
Apoio Municipal ao Segundo Filho
3 Renovação
1 Atribuição;

1 Indeferido
Processamento do 2º. Trimestre no valor de 947.32€
Projecto - Mértola Acarinha o teu futuro em Parceria com a CCAMMB
4Vale atribuídos – 800 €
1 indeferido
Projecto - Apoio a Pessoas Portadoras de deficiência na área da Educação
Comparticipação total no valor de 160.76€
Unidade Móvel Médico Social
Desenvolvimento da campanha da campanha “Ondas de Calor”
Preparação de campanhas futuras: Prevenção de quedas na 3ª idade e vacinação anti gripe
Elaboração de cartazes, cronogramas,
Projecto Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos do Concelho de Mértola:
Reuniões de equipa semanais Operativa e coordenação;
Acompanhamento de utentes a nível de psicológico e apoio social ;
Informatização dos processos;
Rede Social
Reuniões de Núcleo Executivo;
Reunião com Segurança Social - orientações para elaboração dos documentos de planeamento;
Pesquisa de dados para elaboração dos documentos de planeamento (Diagnóstico Social);
Preparação para ação 2 – projeto Mértola + Ativa, a realizar em Novembro 2012;
Colaboração / participação nos Passeios de Verão;
Colaboração / participação no passeio de Barco,
Grupo de Apoio a Idosos e População Dependente (Rede Social)
Reunião de equipa do Projeto Margens para preparação de reuniões com outras entidades gestoras e
executoras dos CLDS do Distrito e o representante do Ministério da Solidariedade Social;
Participação na festa de final de ano com o grupo de população portadora de deficiência – Projeto
Margens;

Organização do Projeto CAO de Mértola em parceria com a CERCI Beja,
Visitas domiciliárias conjuntas (Mina de São Domingos) em colaboração com a GNR por orientação do
Tribunal de Mértola;
Manutenção de 1 equipamentos teleassistência (Help Phone);
Melhoramentos Habitacionais
Processos de melhoramentos habitacionais em análise orçamental
Visitas domiciliárias de análise social de situações de candidatura ao projeto melhoramentos habitacionais;
Visitas Domiciliarias conjuntas Dotau/NEDS para elaboração de Projecto arquitetónico
Visita de acompanhamento a obra em conjunto com a DOTAU
Entrega de projetos arquitetónicos para pedido de orçamentos
Foram enviados 3 processos para reunião de Câmara
Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
Atendimentos a população desempregada;
Divulgação de informação;
Integração de 8 utentes na vida activa, através do Programa CEI;
Integração de 5 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;
Calendarização para programa Promoção de auto Estima/Técnicas de procura de emprego integradas no
atendimento descentralizado nas freguesias do Concelho
Reunião com Centro de Emprego (preparação de sessões nas sedes de freguesia)
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
Reuniões da Comissão Restrita;
Atendimentos
Domicílios

Elaboração de novos acordos de promoção e proteção
Monitorização dos acordos de inserção
Realização de reuniões inter institucionais (RS/NIAVE/NAV)
Informatização dos processos;
Dinamização da página no facebook – CPCJ de Mértola.
Colaboração nas atividades de ocupação de tempos livres, promovido pela Autarquia
Volume processual 2012 – Jan. a Set = 34
Nº atual de processos ativos = 14
Plano Municipal para Igualdade de Género
Acompanhamento de vítimas de violência doméstica
Utilização de terminologia promotora da Igualdade de Género pelos serviços da Câmara Municipal de
Mértola (nos regulamentos, protocolos, entre outros)
Reuniões e organização para a realização de Intercâmbio com a população feminina do El Granado.
Psicologia
Atendimentos quinzenais de acompanhamento psicológico a uma vítima de violência doméstica;
Atendimentos semanais de acompanhamento psicológico a três menores, indicados pela Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Mértola;
Atendimentos semanais de acompanhamento psicológico a uma jovem, indicada por um professor;
Atendimento a dois progenitores de dois casos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;
Realização de todos os registos dos acompanhamentos psicológicos.
Apoio semanal ao cuidador de um utente dos cuidados paliativos
Outras actividades realizadas pela Equipa do Núcleo de Educação e Desenvolvimento social
Preparação do XVI Encontro de Reformados (as), pensionistas e idosos (as) do Concelho de Mértola
Participação no grupo de trabalho da habitação social: realização de domicílios e preparação do caderno
de concurso de atribuição de fogos.
Reuniões quinzenais de Núcleo Local de Inserção;
Reunião de parceiros, acompanhamento/supervisão do Projecto Margens;
Análise de processos de instrumentos de apoio às IPSS`S de Concelho;

Atendimento Social diverso aos Munícipes;
Visitas Domiciliárias (situações sociais, execuções fiscais e outras),
Colaboração com o ISS,IP no programa de subsidiação e comparticipação na TDT, (identificação de
Famílias de idosos em que pelo menos um dos membros tenha 65 ou mais anos)
Envio de Formulários de Candidatura TDT para ISS,IP
Acompanhamento do Projecto Universidade Sénior;

3.8. Acessibilidades
- 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;
- Manutenção em betuminoso nas estradas municipais, reparando buracos em vários locais do concelho;
- Reparação das estradas de terra batida: Amendoeira do Campo a Monte Água Salgada; Vale de
Camelos a Monte das Figueiras pelo Organim; Acesso à Serra de Alcaria Ruiva; Ramal de Monte do
Talheiro; Acesso ao cerro das antenas, em Mértola; Acesso à Horta da Martilheira;
- Reinicio dos trabalhos de alargamento do ramal dos Fernandes, com corte das curvas;
- Pavimentação do ramal sul de entrada em Vale do Poço;
- Pavimentação do acesso à Rua dos Quartéis Dobles, na Mina de S. Domingos;

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;
- Em execução drenagem de pluviais e arruamentos na Rua da Escola;
- Reparadas algumas zonas na localidade, em betuminoso;

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.
Em julho, agosto e setembro foram apresentados vários pedidos de pagamento no valor global de
124.620,56 € e foram recebidas verbas no montante de 464.797,86 €.

Neste período foram contratados os projetos técnicos para execução das ações financiadas no âmbito do
projeto Guaditer – Hammam e Casa de Chá a implantar nos prédios designados por casa branca e casa
cor de rosa, no Centro Histórico e adquiridos neste período ao Ministério das Finanças.
Na sequência da aprovação da mudança ao projeto 0323_ANDALBAGUA_5_E (substituição da Ação
“Requalificação da frente ribeirinha do Pomarão, com construção de Zona de Lazer e melhoramento das
condições do Cais de Acostagem” pela Ação “Requalificação da frente ribeirinha de Mértola”) foi
contratada e executada a primeira fase do projeto que inclui a limpeza e criação do percurso pedonal da
foz da ribeira de Oeiras até à zona do cais, a sinalização do percurso e a criação de pesqueiros ao longo
da margem direita do Guadiana. A requalificação terá continuidade no âmbito do programa
0343_G+A_5_E, com previsão para conclusão em 2013.
Neste período foi lançado o procedimento de contratação de serviços para reflorestação de áreas ardidas
no perímetro florestal de Mértola, financiado pelo PRODER, que deverá ficar concluído até final do ano.
Na área do apoio aos empresários importa destacar que neste período, foram desenvolvidas as seguintes
ações:
- Atendimento aos empresários/investidores, disponibilização de informação sobre licenciamentos e
financiamentos.
- Colaboração com a Associação do Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja e Merturis com vista
à realização das seguintes ações do projeto MERCA:
o

Lançamento do catálogo “Mértola está na moda”

o

Estudo para o Centro Temático Islâmico

o

Preparação do cartão cliente

O NPED, em colaboração com os serviços municipais e os parceiros locais tem vindo a preparar a
Semana Europeia da Mobilidade de 16 a 22 de Setembro, com um conjunto de iniciativas a desenvolver
em Mértola.

3.11. Educação
Educação
Transportes Escolares/Passes Escolares
Recepção dos pedidos/inscrições para o transporte escolar
Organização da informação e definição dos circuitos de transportes municipais
Organização da informação para carregamento dos passes escolares

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

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)
Indicação das condições para abertura de concurso para fornecimento de refeições escolares
Análise das propostas para fornecimento de refeições

Colónia de Férias Municipal
Participação na atividade
Ocupação de Tempos Livres
Realização da atividade
Passeio de Barco
Realização da atividade
Encerramento do ano letivo 2011/2012
Preparação e encaminhamento dos serviços necessários nas escolas, durante a interrupção letiva
Abertura do ano letivo 2012/2013
Colocação de pessoal e definição de horários de trabalho (auxiliares, vigilantes das carrinhas e outro)
Participação nas reuniões de pais e agrupamento
Proposta e atribuição de subsídio anual, para o agrupamento de escolas para aquisição dos materiais
escolares
Atualização da informação sobre o número de escolas em funcionamento
Verificação de realização dos serviços pedidos
Manuais escolares
Recepção da pré inscrição

Tratamento da informação
Encomenda dos manuais
Separação e entrega dos manuais
Auxílios económicos
Recepção e tratamento da informação
Outros Serviços
Requisição de serviços diversos para o bom funcionamento das escolas (materiais de higiene e limpeza,
materiais diversos)

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 da Biblioteca Municipal
- Gestão do Espaço Jovem de Mértola e Espaço Internet de Mina de S. Domingos
- Gestão e Programação da Casa das Artes Mário Elias
. Produção da Exposição de pintura “Retrospectiva de José Manuel Guerreiro”;
. Produção da Exposição de António Anacleto “Nada se perde, Tudo se transforma”
- Digitalização do espólio do artista Mário Elias;
- Apoio à exposição “ Por Terras do Chapéu de Ferro”;
- Continuação do levantamento de Fotografia Antiga
- Finalização do Processo de Bolsas de Estudo Serrão Martins
- Elaboração e divulgação de todos os materiais promocionais de apoio às iniciativas da DCDT e de outras
Divisões
. Concepção gráfica de banner’s alusivos ao concelho de Mértola para Website da
Câmara Municipal de Mértola;
. Produção de cartaz referente ao Programa de Ocupação de Tempos Livres;
. Concepção de convite, programa, registo de presenças e wallpaper para o II

Seminário de Caça;
. Elaboração gráfica de cartaz alusivo à campanha ‘Ondas de Calor 2012’;
. Paginação da Agenda Cultural do 3º trimestre de 2012;
. Concepção gráfica de um painel informativo para a Praia Fluvial da Mina de S
. Domingos, inserido no Programa Bandeira Azul;
. Paginação da Informação Municipal nº23;
. Produção do convite alusivo à apresentação pública do catálogo ‘Mértola está na
Moda’;
. Elaboração gráfica de banner’s com a programação de cinema de Verão (Mértola
e Mina S. Domingos);
. Produção de cartaz alusivo aos passeios à praia de Monte Gordo;
. Concepção gráfica do cartaz referente ao Torneio de Futebol 7 na Mina S.
Domingos;
. Concepção de rifas para sorteio de uma viagem a Moscovo;
. Criação do Logótipo/Manual Normas Gráficas para o Gabinete de Apoio Social
aos trabalhadores da Câmara Municipal de Mértola;
. Concepção da maqueta de impressão alusiva ao novo saco CMM;
. Produção gráfica dos mapas do Concelho, Mértola e Mina de S. Domingos;
. Elaboração de cartaz e flyer alusivo à sessão se cinema extraordinária ‘Um
Homem com sorte’;
. Produção de cartaz e folha de sala alusivos à peça de teatro ‘Fiandeira’ na Mina S.
Domingos;
. Elaboração gráfica do cartaz do XVI Encontro de Reformados(as), Pensionistas e
Idosos(as) do concelho de Mértola;
. Concepção de cartazes alusivos a atividades que irão decorrer dentro da III Feira
da Caça (Prova de Stº Huberto, Corrida de Galgos, Montaria ao Veado/Javali, Caça
de salto e Tiro aos Pratos);
. Publicidade alusiva à III Feira da Caça para a revista Caça & Cães de Caça;
. Elaboração de sinalética com referência ao horário da exposição patente no CineTeatro da Mina de S. Domingos ‘Por terras do Chapéu de Ferro’;
. Concepção da Planta de localização da X Feira Transfronteiriça e Agropecuária de

Vale do Poço;
. Produção do cartaz alusivo ao torneio de sueca promovido pelo Clube de Futebol
Guadiana;
. Elaboração de cartaz referente ao transporte para a Feira Agropecuária
Transfronteiriça de Vale do Poço;
. Paginação da Informação Municipal nº24;
. Produção de cartaz, regulamento e ficha de inscrição para as ‘Hortas do
Convento’;
. Concepção de cartaz alusivo ao filme ‘Lockout – Máxima Segurança’ exibido na
Mina S. Domingos’;
. Elaboração de cartaz e ficha de inscrição para Campus de Jovens 2012;
. Produção de cartaz que promove a campanha ‘Prevenção de Quedas na 3ª Idade’;
. Concepção do cartaz alusivo ao Intercâmbio de Mulheres de Mértola e El
Granado, a acontecer na III Feira da Caça;
. Elaboração do cartaz que promove a campanha ‘Vacinação Anti-Gripe e Tétano’;
. Produção de cartaz e convite referente à apresentação do cartão ‘Mértola
Mercantil’
. Concepção gráfica de cartaz inauguração de arruamentos em Corvos
. Concepção da linha gráfica da X Feira Transfronteiriça Agropecuária de Vale do
Poço
. Concepção de material de divulgação de Mértola Radical
. Elaboração de cartaz concerto Bacoustic - Tapada Grande
. Concepção de cartaz para o concurso de fotografia “A caça no concelho de
Mértola” Projeto Margens
. Criação de bases de trabalho para a reformulação dos mapas turísticos do
Concelho e Vila e Mina de S. Domingos.
. Elaboração de um dossier de merchandising para o projeto Merca
. Reportagem fotográfica com o Sr. José Sinfrónio como complemento da entrevista
a inserir no boletim municipal.
. Recolha de imagens dos estabelecimentos comerciais da Vila para inserir num
catálogo de descontos – Merca.

. Reportagem fotográfica Mértola Radical
. Recolha de imagens do painel de azulejos de autoria de Eduardo Nery que se
encontra no pátio interior do centro de saúde de Mértola.
. Recolha de imagens e produção de dossier relativo às escavações na Mesquita
. Recolha fotográfica do acervo do Museu de Arte Sacra
. Registo fotográfico da exposição “Por Terras do Chapéu de Ferro”
- Acompanhamento das ações integradas na rede AVEC
- Acompanhamento e implementação das candidaturas efectuadas no âmbito da Cultura
- Projecto Oralities
- Preparação do Processo das Hortas Comunitárias
- Organização da Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço
- Programação e organização do Ciclo de Cinema ao Ar livre
- Colaboração na organização dos Seminários sobre a Caça
- Acompanhamento dos jovens OTL
- Preparação da Viagem Cultural com Jovens a Moscovo
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;
- 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;
- Organização dos Jogos Aquáticos
- Organização do Mértola Radical
- Acompanhamento do Projeto TAG

- Organização dos Jogos Transfronteiriços
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
- Acompanhamento da informatização dos ficheiros técnicos de conservação.
- Preparação de novos mapas turísticos
- Continuação da coordenação da Rede de Museus do Distrito de Beja.
- Acompanhamento das Visitas Guiadas
- Atualização da Informação constante nos Quiosques Multimédia
- Gestão de Stocks
- 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)
- Organização da Feira do Mel, Queijo e Pão
- Inauguração do Núcleo Museológico de Alcaria de Javazes
- Apoio à renovação museográfica do núcleo de S. Miguel do Pinheiro
- Tratamento e restauro de objetos da coleção museográfica da Mina de S. Domingos.
- Acompanhamento dos projetos réplica da Casa Islâmica, Hamman e Casa de Chá
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

3.13. Informação Municipal
- Boletins Municipais

Desde o último relatório foi editado o Mértola – Informação Municipal n.º 23, com 12 páginas o número 24
com 24 páginas. Este último já se encontra disponível “online” no “site” do Municipio e já se deu inicio ao
processo de distribuição da versão papel.

Notas de Imprensa
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Julho

Agosto

julho
Bandeiras Azul e de “Praia com Qualidade de Ouro 2012”

02-jul

na Praia Fluvial da Mina de S. Domingos
Unidade Móvel de Mértola informa sobre ondas de calor

04-jul

Festa apresenta catálogo verão 2012 “Mértola, Está na Moda”

11-jul

Banco de Mobiliário e Eletrodomésticos de Mértola necessita de ajuda

11-jul

Concelho de Mértola com acesso muito limitado à TDT

11-jul

Cinema ao ar livre em mértola e na mina de s. Domingos

17-jul

Catálogo “mértola, está na moda” apresentado

23-jul

Jornada técnica apresentou do sistema de gestão de operações

23-jul

Câmara anima zona de lazer da achada de S. Sebastião

23-jul
31-jul

Câmara inaugura saneamento e arruamentos em corvos

agosto
Mértola radical de 15 a 19 de agosto

07-ago

Espetáculo de contador de histórias e guitarra clássica na
17-ago
Mina de São Domingos
Concelho de Mértola continua com acesso muito limitado à TDT

20.ago

Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço
23-ago

Outros conteúdos
Desde último relatório a página foi atualizada com cerca de 40 novos conteúdos (notícias e destaques),
excluindo as atualizações das atas da Câmara e Assembleia, informação financeira, recursos humanos, os
banners, agenda Cultural e Boletim Municipal.

Acontecimentos Registados em Fotografia
- Museu-Casa romana
-Passeio de barco para idosos e pensionistas
-Manifestação Tribunal em Lisboa

-Praia fluvial
-Museu “Por Terras do Chapéu de Ferro” – Mina de São Domingos
-Jogos de Verão – Piscina Municipal
-Boletim Municipal- Foram fotografadas as seguintes localidades em Obras: Alves, Boisões, Campo de
futebol em Mértola, Fernandes, Mina de São domingos, Monte Vale Pereiro da Serra, Romeiras, Rua
Pereira Soeiro Gomes em Mértola, Vale do Poço. Foi também fotografado para o boletim o atleta Bruno
Afonso do Clube Náutico de Mértola.
-Azenhas do Guadiana
-Basílica Paleocristã
-Feira Agro-pecuária Transfronteiriça do Vale do poço

Acontecimentos Registados em Vídeo
-Passeio de barco para idosos e pensionistas
-Manif.Tribunal em Lisboa
-Mértola está na Moda
-Elaboração de um filme para passar nos cinemas de Verão (sobre a Mina de São Domingos e sua
envolvência).
-Jogos de Verão – Piscina Municipal
-Inicio do documentário sobre a Mina de São domingos
-Início do projecto (iniciativas 2009|12 – comércio local)
-Início do projecto Encontro de Reformados
-Início do projecto feira da caça
-Feira Agro-pecuária Transfronteiriça do Vale do poço

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

julho

Rádio Pax

Mértola acolhe congresso do PS

01/07/12

Rádio Pax

Moscovo é o destino da “Visgam com Jovens”

01/07/12

R. Voz da Planicie

Congresso Distrital do PS: Realiza-se hoje em Mértola

02/07/12

Correio Alentejo

Pedro do Carmo Promete “Novo ciclo” no PS do Baixo
Alentejo

02/07/12

Presstur

Hotel São Domingos contrata Cristina Freixa para dirigir 4
estrelas

02/07/12

Correio Alentejo

Câmara de Mértola promove viagem com jovens a
Moscovo

02/07/12

R.Voz da Planicie

PS: Prdeo do Carlo apresentou “novociclo” ontem em
Mértola

02/07/12

Rádio Pax

Praia Fluvial da Mina de S.Domingos hasteou bandeiras

04/07/12

Correio Alentejo

Praia Fluvial da Mina de São Domingos com bendeiras
azul e de qualidade ouro

04/07/12

Diárionline

Mina se S.Domingos hasteia Bandeira Azul e de Praia com
qualidade ouro 2012

04/07/12

Diárionline

Mértola:Inidade móvel de saúde alerta sobre ondas de
calor

05/07/12

R.Voz da Planicie

ADPM: Identifica casos de sucesso para publicar estudo
com boas práicas…

05/07/12

Diário do Alentejo

Os moirais do sul

06/07712

Diário do Alentejo

Viagem com jovens

06/07/12

Diário do Alentejo

S.Pedro de Sólis

06/07/12

Diario do Alentejo

Mértola praia Fluvial

06/07/12

Diario do Alentejo

Ainda há pastores

06/07/12

Correio Alentejo

Unidade Móvel de saúde alerta população sobre ondas de
calor

06/07/12

Rádio ax

Unidade Móvel de saúde informa sobre ondas de calor

06/07/12

Beja Digital

Unidade Móvel de Mértola informa sobre ondas de calor

05/07/12

Beja Digital

Concelho de Mértola com acesso limitado à TDT

12/07/12

Rádio Pax

Câmara queixa-se de dificuldades no acesso TDT no
Concelho de Mértola

12/07/12

Diário do Alentejo

São Domingos

13/07/12

Diário do Alentejo

Atletas de Mértolae de Milfontes nos Europeus de
Canoagem

13/07/12

Diário do Alentejo

ADPM identifica casos de sucesso entre projetos do baixo
Alentejo

13/07/12

Diário do Alentejo

Mértola Unidade Móvel de saúde alerta sobre ondas de
calor

13/07/12

Rádio Pax

Junta de S.João Baptista e Campo Arqueológico de
Mértola assinam protocolo

13/07/12

Beja Digital

Junta de S.João Baptista e Campo Arqueológico de
Mértola assinam protocolo

13/07/12

Rádio Pax

Mértola promove projecto “Não precisas? Preciso eu!”

15/07/12

Rádio Voz da
Planicie

Moura:Junta de S.João Baptista e Campo Arqueológico de
Mértola assinam protocolo

16/07/12

Rádio Voz da
Planicie

Visita à praia Fluvial da Mina de S.Domingos é a proposta
que deixamos

16/07/12

Beja Digital

Festa Apresenta catálogo verão 2012

16/07/12

Beja Digital

Mértola Não precisa, preciso eu!

16/07/12

Rádio Pax

Mértola lança Catalogo de Moda

17/07/12

Correio Alentejo

Mértola promove comércio e Turismo

20/07/12

Correio Alentejo

Catálogo põe Mértola na Moda

20/07/12

Correio Alentejo

Câmara de Mértola apresenta catálogo para promover
comércio local

21/07/12

Correio Alentejo

Banco de mobiliário e electrodomesticos de Mértola
precisa de dádivas

23/07/12

Beja Digital

Catálogo “Mértola está na Moda” apresentado ao público

24/07/12

Correio da Manhã

Despiste de tractor mata septuagenário

24/07/12

Correio da Manhã

Morre em buraco mal sonalizado

24/07/12

Correio Alentejo

Despista de tractor faz vitima mortal no Concelho de
Mértola

24/07/12

presstur

Três novas opções de Casas de campo no Alentejo para
diferentes gostos

25/07/12

Diário do Alentejo

Mina de S.Domingos

27/07/12

Beja Digital

Mértola radical

27/07/12

Correio Alentejo

Solidariedade – Mértola promove campanha de doações

27/07/12

Correio Alentejo

Guadiana e SP.Cuba disponiveos

27/07/12

Diário do Alentejo

Mina de S.Domingos – Oásis para lá do Guadiana

27/07/12

Diário do Alentejo

Mina de S.Domingos – Um oásis em terras quentes

27/07/12

Beja Digital

Câmara de Mértola inaugura saneamento e arruamentos
em Corvos

31/07/12

Os recortes do mês de agosto ainda não estão disponíveis na sua totalidade pois falta reunir informação
recolhida pela Biblioteca Municipal com a informação recolhida pelo GCIM.
Avisos
Os avisos à população estão o número 32. Este tipo de informação, cuja produção é assegurada pelo
GCIM a pedido dos diversos sectores do municipio tem a sua distribuição assegurada pela DCDT ou pela
Fiscalização em função da disponibilidade de pessoal.
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

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 já com 3.092
amigos.

Outras actividades
- 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
Ações/ atividades Desenvolvidas:
Acompanhamento da candidatura ao Programa Operacional Regional do Alentejo 2007/2013, sob
coordenação da AMBAL, para Revisão do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de
Mértola;
Acompanhamento da candidatura 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;
Acompanhamento da candidatura 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;
Fornecimento ao Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja de inventário de meios e
recursos mobilizáveis, propriedade da autarquia e juntas de freguesia, para registo no seu Sistema
de Apoio à Decisão Operacional (SADO);
Preparação das Jornadas Técnicas “Apresentação do Sistema de Gestão de Operações”,
ministradas pelo CDOS de Beja aos Agentes de Proteção Civil de Mértola, no nosso município;
Prestação e acompanhamento dos abastecimentos de água à população, no âmbito da Comissão
Secas 2012, regulamentada pela Resolução do Conselho de Ministros nº37/2012;
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 Protecção Civil de Mértola: definição e
notificação das entidades;
Criação de Projeto de Regulamento e Regimento Municipal da Proteção Civil de Mértola.

3.15. Merturis
ÁREA DE AÇÃO: Estruturação de produtos turísticos
1. Turismo de Natureza – Pedestrianismo
Revisão dos conteúdos em inglês e espanhol dos folhetos dos 9 percursos pedestres
sinalizados na área do parque natural.
Manutenção e limpeza dos percursos existentes (reposição de estacas, pinturas).
Criação do programa Noites Brancas – Percurso pedestre noturno sobre o traçado de
antigas rotas de contrabando.
2. Turismo de Natureza – Birdwatching
Reunião com a Agência de Promoção Turística da Região de Lisboa para constituição de
um protocolo de colaboração na promoção externa do produto birdwatching.

Reunião com a LPN – Castro Verde e a Câmara Municipal de Castro Verde para definição
de um plano de ação conjunto na estruturação e promoção do produto birdwatching.
Fam Trip de 24 a 29 de Junho com Tim Appleton diretor da British Birding Fair.
3. Turismo de Natureza – Pesca
Fornecimento de serviços à Câmara Municipal no projeto de requalificação da frente
ribeirinha de Mértola – Limpeza da área ribeirinha num percurso desde a Ribeira de Oeiras
até à ponte sobre o Guadiana. Início dos trabalhos de instalação de pesqueiros, instalação
de vedações no percurso e criação de um passadiço de acesso à zona de lazer do cais.

4. Turismo Náutico
Visitas prospectivas a estaleiros na região do Algarve para estudo da compra de uma nova
embarcação para passeios no rio Guadiana – Criação do produto Mini-Cruzeiros no
Guadiana.
5. Eventos
Mértola, está na moda: produção do catálogo, festa de apresentação e distribuição do
catálogo.

ÁREA DE AÇÃO: Promoção e Venda

Continuação da atualização da informação da página Web www.birdsouthportugal.pt
dedicada ao birdwatching – Produção de conteúdos e tradução para inglês;
Atualizações da página de internet de promoção turística www.merturis.pt – Conteúdos em
Inglês e Espanhol;
Participação na edição de 2012 da OVIBEJA com um stand de promoção turística.
Participação na edição de 2012 da EXPOCAÇA em Santarém;
Participação na Feira da Caça, Pesca e do Mundo Rural do Algarve – 6 a 8 de Julho em
Tavira;
Trabalhos para a criação de uma loja on-line para venda dos produtos de merchandising
(conteúdos, design e backoffice);
Funcionamento da Loja M no Mercado Municipal dedicada ao Merchandising;

ÁREA DE AÇÃO: Prestação de serviços
Procedimentos administrativos relativos ao acompanhamento e decurso do projeto PIP da
Fundação Serrão Martins;
Procedimentos administrativos relativos ao encerramento do projeto TRILHOS da Fundação
Serrão Martins;
Recolha de património oral da Mina de S. Domingos – Ação do projeto PIP da Fundação
Serrão Martins;

Organização de Fam Trip dedicada ao Birdwatching – Ação do projeto PIP da Fundação
Serrão Martins;
CRIARTE - Estudo para a criação de uma linha de merchandising inspirada no património Ação do projeto PIP da Fundação Serrão Martins;
Requalificação da Frente Ribeirina de Mértola – Projeto da Câmara Municipal de Mértola;
Visitas guiadas na área do património, passeios pedestres e observação de aves;
Venda de merchandising.

3.16. Fundação Serrão Martins
Atividades Desenvolvidas

1. Visitantes
Durante este período registou-se um total de 562 visitantes à Casa do Mineiro (CM), sendo 533
destes visitantes nacionais e os restantes 29 cidadãos estrangeiros.
O cineteatro está aberto desde dia 9 de Junho, estando patentes duas exposições, e registou este
período 1029 visitantes.
O número de utentes dos outros serviços disponibilizados na Casa do Mineiro foi 688.
Foram realizadas 3 vistas guiadas, com um total de 24 participantes
O total de utilizadores dos serviços disponibilizados pela Fundação Serrão Martins foi, no período
considerado, de 2303.

2. Centro de documentação
Os documentos existentes no Centro de documentação estão atualmente acondicionados na
escola primária. Apesar de ainda não se terem realizado as obras relativas à resolução dos
problemas de infiltrações no chão do Centro de Documentação, a sua recolocação está a ser
programada para início de Outubro.
Realização de contactos com instituições, doadores e especialistas.
Receção 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 (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 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.
Tratamento e limpeza de documentos (fotos, objetos, livros, etc.)

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

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 LNEG.
o

Encerrar do processo “Encontro Mineiro”

o

Preparação da participação no encontro final Atlanterra que se realizará em Nantes –
França, dias 18 e 19 de Setembro.

Acompanhamento do Projecto Integrado de Valorização do Património de Mértola
o

Realização de reunião com os parceiros

o

Adjudicação de várias ações

o

Programação do investimento a realizar até final do ano

Transcrições de diversas entrevistas realizadas a antigos mineiros.
Passagem de diversos documentos vídeo, para formato digital.
Aquisição de imagens vídeo antigas sobre a Mina de São Domingos.
Abertura ao público das exposições:
- Por terras do Chapéu de Ferro
- Patrimónios e Potencialidades da Mina de São Domingos: o exemplo Erica andevalensis
Cabezudo y Rivera
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).
A página da Mina de São Domingos continua no top das escolhas dos visitantes.
o

Divulgação de atividades

o

Traduções em inglês e espanhol de vários conteúdos

o

Candidatura para a realização do Encontro Nacional do Roteiro Mineiro em 2013

Colaboração na realização de programa da RTP sobre a Praia Fluvial da Mina de São Domingos

Em colaboração com a Câmara Municipal de Mértola:

Transporte, acondicionamento e arrumação de itens do acervo documental e material à guarda da
FSM.

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, e abertura do núcleo museológico
Casa do Mineiro aos fins-de-semana e feriados.

Manutenção da abertura ao público do cineteatro, de terça a domingo, no horário da tarde (Maio a
Setembro das 15h às 19h, Outubro a Abril das 14h às 17.30h).
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. 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. Edição

Preparação da publicação “Por terras do chapéu de ferro”
6. Outras actividades

Acolhimento, marcações, apoio logístico e de secretariado do Atendimento ao Munícipe (quartafeira 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.
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.
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.
Preparação do processo de criação de reserva da Fundação Serrão Martins no Armazém dos
plásticos.

Colaboração com a Merturis, na abertura da loja de merchandising do Mercado de Mértola ao fim
de semana.
Estágio profissional de Ana Martins, técnica superior de turismo. O trabalho centra-se na pesquisa
e criação de conteúdos relativos ao património natural de São Domingos e ao contrabando;
abertura da exposição patente no cineteatro; realização de visitas guiadas ao complexo mineiro,
etc.
Realização da peça de teatro “Fiandeira Lã Lã Lã” no anfiteatro da praia fluvial da Mina de São
Domingos, dia 24 de Agosto.

3.17.

Partido Médico Veterinário

Salvaguarda da Saúde Pública:
Trabalho em estreita colaboração, e algumas vezes, por solicitação da
GNR/EPNAZE - 2 situações acompanhadas/avaliadas;
Fiscalização sanitária dos mercados mensais -3;
Inspeção sanitária no mercado municipal de Mértola;
Fiscalização Sanitária conjunta com o Delegado de Saúde – 2 situações
graves que podem pôr em causa a Saúde Pública;
Fiscalização sanitária conjunta com o Delegado de Saúde de 13 veículos de
vendedores ambulantes para renovação ou concessão do cartão de
vendedor ambulante.
Campanha de vacinação antirrábica / Desparasitação /Identificação electrónica - 2012

Início em 1de Julho da Campanha de vacinação antirrábica, da identificação eletrónica e da
desparasitação dos canídeos.

Vacinação já efectuada em todas as Freguesias num total de 107 localidades.

A campanha estendeu-se até 30 de Julho em Mértola e depois de 31 de Julho até 17 de Agosto no
CGMM- Canil,Gatil Municipal de Mértola, das 10 às 12 horas, cumprindo o chamado período normal.

Após essa data decorre às 5ªs feiras das 10 às 12 h também no canil, já com a taxa extraordinária (taxa da
vacinação o dobro, passa de 5€ para 10€, de acordo coma legislação. O microchip mantém o mesmo
preço, ou seja 13 €.)

Outras Ações 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.
Salienta-se uma situação na Freguesia do Espírito Santo, onde foram retirados de uma habitação 7 cães,
numa ação conjunta com: a GNR/EPNAZE, o Delegado de Saúde, funcionário do CGMM –Canil Gatil
Municipal de Mértola- e da DASOUM, após mandado judicial.

Fiscalização sanitária da X Feira Agro- Pecuária de Vale do Poço

Elaboração do “Regulamento sanitário para a exposição dos animais”;
Colaboração estreita com a Associação dos Agricultores de Serpa;
Coordenação das análises de pré- movimentação dos animais (ovinos, caprinos e bovinos) em
colaboração com a Divisão Veterinária de Beja e Núcleo de Intervenção Veterinário de Serpa;
Dia 7 de setembro, acompanhamento e controlo sanitário da entrada dos animais no parque
animal,
Colaboração estreita com a GNR/EPNAZE a fim de dar cumprimentos às normas sanitárias e
segurança das pessoas, no parque animal e no recinto da feira, impedindo a entrada de animais
das espécies pecuárias oriundos de explorações desconhecidas, sem autorização para entrar na
feira.
Canil Municipal:

Acompanhamento diário da limpeza e desinfecção do canil;
Acompanhamento clínico e do bem-estar de todos os animais:
Situação atual: Total 32 cães - 21 hospedados temporária ou permanentemente ;1 errante
capturado; 3 foram retirados em Espírito Santo em 31/1/2011 e mais 7 canídeos retirados em
20/7/2012;
Capturas de animais vadios ou errantes, na sequência da colaboração dos munícipes – 18;
Editais elaborados após as capturas -2;
Animais eutanasiados – 12 cães adultos e 5 gatinhos;
Animais devolvidos aos donos ou adotados – 6;
Recolha de cadáveres na via pública – 1gato e 2 cães.

Mértola, 21 de Setembro de 2012

O Presidente da Câmara Municipal

Jorge Paulo Colaço Rosa

