ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ
(Município de Santiago do Cacém)

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DO DIA VINTE E DOIS DE
ABRIL DE DOIS MIL E TREZE
ACTA Nº 01/ AF – 2013
Ao vigésimo segundo dia do mês de abril de dois mil e treze, reuniu, em Sessão Ordinária, a
Assembleia de Freguesia de Santo André, pelas vinte horas e trinta minutos, na Delegação da
Junta de Freguesia de Santo André, sita no Bairro Azul, Colectiva B-11, 1º Dtº, em Vila Nova de
Santo André, com a seguinte ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------Um – Expediente -----------------------------------------------------------------------------------------------------Dois – Apreciação e votação das atas da Assembleia de Freguesia de 28 de Setembro de 2012 e
de 28 de dezembro de 2012; --------------------------------------------------------------------------------------Três – Discussão e aprovação do Relatório e Conta Gerência de 2012; ------------------------------Quatro – Tabela de Taxas para o ano de 2013; --------------------------------------------------------------Cinco – Discussão e Aprovação da 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para 20132016 e ao Orçamento de 2013; -----------------------------------------------------------------------------------Seis – Apreciação de uma proposta de toponímia na localidade de Deixa-o-Resto; -------------Sete – Apreciação de uma proposta de toponímia ao loteamento da Canada, na localidade de
Brescos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oito – Relatório de Atividades da Junta de Freguesia, do 1º Trimestre de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes nesta Sessão Ordinária os seguintes membros: Ângela Maria de Jesus
Eufrázio Matias, Ana Carina Ramos Pereira e Fernando José Raposo Vilhena, respetivamente,
Presidente, Primeiro e Segundo Secretários; Rui José Rocha Galindro e Carlos Manuel Correia
Martins, representantes da Coligação Democrática Unitária; Miriam Mills Mascarenhas e
António José Loureiro Brito, representantes do Partido Socialista; Rosa Maria Vaz Teixeira
Almeida e Silva, representante do Bloco de Esquerda; Maria Teresa Pereira Machado Branco,
representante do Partido Social Democrata. ------------------------------------------------------------------Não compareceram na reunião os senhores, Maria Helena Chaves Simões, José Carlos
Andrade, Rui Rodrigues Gonçalves e José Domingos Silva Ferro. Foi efetuada com a devida
antecedência a justificação de falta do senhor José Ferro, por motivos de saúde; da senhora
Helena Simões, por incompatibilidade de horário, tendo solicitado a sua substituição; e do
senhor Rui Gonçalves, solicitando a suspensão de mandato por seis meses. Como
representantes da Junta de Freguesia de Santo André, estiveram presentes, o Presidente,
Jaime António Pereira Pires de Cáceres e os Vogais, António Mirante e Antónia Albardeiro. ----A senhora Presidente informou que tendo notificado a senhora Rita Sofia Silva Pedro, membro
da lista da CDU, imediatamente a seguir, para substituir a senhora Maria Helena Simões na
presente reunião, esta informou por escrito a Mesa da Assembleia da sua impossibilidade em
comparecer por motivos de ordem profissional. Quanto ao pedido de suspenção do senhor Rui
Gonçalves, não foi levantada qualquer objeção por parte dos membros da Assembleia
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presentes, pelo que a Mesa irá convocar o membro da lista do Partido Socialista,
imediatamente a seguir, para estar presente na próxima sessão da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------Verificada a existência de quórum a Senhora Presidente da Mesa deu início à Sessão Ordinária
da Assembleia de Freguesia, pelas vinte e uma horas, com o período antes da Ordem do Dia,
passando a palavra aos membros da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------No início da reunião foram distribuídos pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia, os
cheques relativos ao valor das senhas de presença nas sessões da Assembleia realizadas em
2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A primeira intervenção do período antes da Ordem do dia foi efetuada pela senhora Rosa
Maria, que falou acerca da moção subscrita no Parlamento Europeu e que será aprovada em
junho pelo Bloco de Esquerda. De seguida, enumerou duas situações que necessitam da
intervenção da Junta de Freguesia, nomeadamente, o banco de jardim da Rua das Dunas que
se encontra muito degradado e o buraco na estrada da mesma rua, junto ao Banco Espírito
Santo, que foi mal arranjado. -------------------------------------------------------------------------------------A segunda intervenção foi efetuada pela senhora Teresa Branco, questionando o senhor
Presidente da Junta de Freguesia sobre a segurança do parque infantil do Parque Central, pois
já duas crianças tinham ali sofrido ferimentos. ---------------------------------------------------------------Em esclarecimento à questão, a senhora Presidente da Mesa da Assembleia, informou os
presentes que foi apresentada, por escrito, à Câmara Municipal de Santiago do Cacém, a
descrição das situações ocorridas no Parque Infantil. Os dois casos foram encaminhados para
os serviços municipais e já tinham sido entregues ao seguro. Terminou a sua intervenção
referindo que em ambas as situações a causa dos acidentes não esteve relacionada com os
equipamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Rosa Maria solicitou a palavra para alertar acerca da má utilização dos
equipamentos por jovens mais velhos. -------------------------------------------------------------------------Por fim, a palavra foi concedida ao senhor Presidente da Junta de Freguesia, que relatou a sua
preocupação com o parque em questão, bem como com os acidentes que nele ocorreram.
Referiu ainda que em nenhuma das situações o problema foi o equipamento, no entanto,
como medida de precaução a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia estavam a pensar
alterar as idades mínimas de utilização dos aparelhos. ----------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta terminou a sua intervenção respondendo à primeira questão
efetuada no período antes da ordem do dia, referindo que acerca do banco já tinham sido
dadas instruções para a sua reparação e relativamente ao buraco da estrada iria informar-se
junto da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------Não existindo mais questões por parte dos membros da Assembleia de Freguesia, foi dado por
encerrado o Período Antes da Ordem do Dia, pela senhora Presidente da Mesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERIODO DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------
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UM – Expediente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Pela senhora Presidente da Mesa, Angela Matias, foi dado a conhecer a correspondência
recebida desde a última reunião da Assembleia de Freguesia, destacando o Encontro de
Autarcas realizado em Setúbal e Coimbra. ---------------------------------------------------------------------DOIS – Apreciação e votação das atas da sessão de 28 de setembro de 2012 e 28 de
dezembro de 2012: --------------------------------------------------------------------------------------------------Este ponto da ordem de trabalhos foi iniciado pela senhora Presidente da Assembleia de
Freguesia, tendo colocado à disposição dos presentes as atas de 28 de setembro e de 28 de
dezembro, ambas do ano de 2012. Assim, a ata de 28 de setembro de 2012 foi aprovada por
unanimidade pelos presentes. Após introduzidas as retificações propostas pelos membros da
Assembleia de Freguesia, a ata de 28 de setembro de 2012 foi aprovada por unanimidade. --TRÊS – Discussão e aprovação do Relatório e Conta Gerência de 2012: ------------------------------A senhora Presidente da Mesa da Assembleia iniciou este ponto e passou a palavra ao senhor
Presidente da Junta de Freguesia de Santo André. O senhor Presidente, Jaime Cáceres, falou
sobre a conjuntura do País, destacando a falência de empresas, o aumento do desemprego,
entre outras, bem como, os efeitos da crise no funcionamento das autarquias, destacando a
diminuição de receitas nas rubricas dos mercados e feiras, do cemitério e da publicidade e
ocupação da via publica. --------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente às despesas, referiu que tinha existido um corte de 4% nas despesas com
pessoal mas, apesar disso, o grau de execução orçamental tinha sido acima dos 80%, o que
classificava de bom. --------------------------------------------------------------------------------------------------Finda a sua intervenção, foi dada a palavra aos membros da Assembleia para que pudessem
ver esclarecidas as suas questões. Assim, foi concedida a palavra à senhora Rosa Maria, tendo
questionado acerca da participação do senhor Presidente na reunião de avaliação da Escola.
Esta questão foi esclarecida de imediato, tendo sido referido pelo senhor Presidente da Junta
que esteve presente na reunião de avaliação conjuntamente com a direção da escola, para que
pudesse dar os seus contributos. ---------------------------------------------------------------------------------Foi também questionado pela senhora Teresa Branco, se já havia sido resolvido o problema
com o Instituto de Emprego, nomeadamente sobre o atraso na transferência de verbas, por
aquela entidade, devidas à Junta de Freguesia, tendo sido respondido pelo senhor Presidente
da Junta que o Programa Vida Emprego, do IEFP, ainda não se encontrava resolvido. -------------Não existindo mais questões por parte dos membros da Assembleia de Freguesia, o relatório
de actividades e conta de gerência de 2012 foi colocado à votação pela senhora Presidente da
Mesa da Assembleia de Freguesia, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------No final da votação foi apresentada e lida uma declaração de voto assinada pelos membros da
assembleia, eleitos pela CDU, que segue junto à presente ata dela fazendo parte integrante.
Quatro – Apreciação e votação da Tabela de Taxas para o ano de 2013: ----------------------------A senhora Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia iniciou este ponto da ordem de
trabalhos e passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia, que destacou o fato
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das taxas permanecerem iguais ao ano transato, à exceção da “Ocupação Eventual do
Torrado”, dando a respetiva justificação para esta alteração. -------------------------------------------Não existindo dúvidas por parte dos presentes, o documento foi colocado à votação, tendo
sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------Cinco – Discussão e Aprovação da 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para
2013-2016 e ao Orçamento de 2013: ---------------------------------------------------------------------------A senhora Presidente iniciou este ponto passando de imediato a palavra ao senhor Presidente
da Junta de Freguesia para que apresentasse a proposta de revisão ao orçamento de 2013.
Tendo tomado da palavra, o Presidente da Junta informou da necessidade de alterar a dotação
inscrita em PPI, aprovada em 28 de dezembro, último, na rubrica relativa à “Estrutura de Apoio
PROMAR”, cujo valor de dezoito mil euros, apenas considerava a parte do investimento da
Junta de Freguesia, devendo considerar o total do investimento, com a comparticipação da
Administração Central. Neste sentido, continuou, passava a inscrever-se a verba de quarenta e
seis mil, cento e vinte e cinco euros tendo em conta o valor do investimento estimado da
candidatura a apresentar ao PROMAR. -------------------------------------------------------------------------Não existindo dúvidas por parte de nenhum membro, o documento foi colocado à votação
pela senhora Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, tendo sido aprovado por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Seis – Apreciação de uma proposta de toponímia na localidade de Deixa-o-Resto: -------------Este ponto da ordem de trabalhos foi iniciado pela senhora Presidente da Mesa que passou a
palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia para que o mesmo pudesse esclarecer os
demais acerca da toponímia sugerida. Assim, o senhor Presidente começou por dar a
explicação da denominação a aprovar, informando também os presentes que esta nova
toponímia pretendia revogar o nome aprovado em 1997 e 1999, na Assembleia de Freguesia,
nomes que nunca chegaram a vigorar, pois o processo ficou retido na Câmara Municipal de
Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------Finda a sua intervenção, a senhora Rosa Maria solicitou a palavra para informar que face à
toponímia sugerida, iria votar em consciência pois o nome da pessoa era completamente
aceite pela comunidade. Destacou também, que continuava a discordar do nome atribuído à
Rua da Chesandré – Rua Manuel Dias de Carvalho, pois na sua opinião a história e contributos
dessa pessoa tinham sido significativos. ------------------------------------------------------------------------Não existindo mais questões, a proposta foi colocada à votação, tendo sido aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sete – Apreciação de uma proposta de toponímia ao loteamento da Canada, na localidade de
Brescos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este ponto da ordem de trabalhos foi iniciado pela senhora Presidente da Mesa, que passou a
palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia, para que o mesmo pudesse explicar, à
semelhança do ponto anterior, acerca da toponímia sugerida. -----------------------------------------Não existindo questões, a proposta foi colocada à votação, tendo sido aprovada por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Oito – Relatório de Atividades da Junta de Freguesia do 1º Trimestre de 2013: ------------------Este ponto da ordem de trabalhos foi iniciado pela senhora Presidente da Mesa, tendo de
seguida passado a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia, que de forma sucinta
descreveu as atividades do último trimestre, destacando os eventos mais significativos e de
maior relevo para a freguesia. Finda a intervenção do senhor Presidente, a palavra foi
concedida ao senhor Rui Galindro que aproveitou a oportunidade para enaltecer o trabalho
realizado pela Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, foi lida a minuta da ata pela primeira secretária Ana
Carina Ramos Pereira, onde constavam as deliberações mais significativas tomadas na
presente reunião, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------Os trabalhos foram considerados encerrados pela senhora Presidente pelas vinte e três horas e
quinze minutos, do dia vinte e dois de abril de 2013. ------------------------------------------------------Desta sessão da Assembleia de Freguesia resultou a presente ata que, após a sua aprovação,
será assinada por mim, Ana Carina Pereira, primeira Secretária, que a lavrei, pela senhora
Presidente da Assembleia de Freguesia, Ângela Matias e pelo segundo Secretário. --------------A Presidente da Assembleia de Freguesia _____________________________________
A Primeira Secretária_____________________________________________________
O Segundo Secretário ____________________________________________________
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DECLARAÇÃO

DE VOTO

Tendo em conta que:

1.

Face ao agravamento
política

da situação económica, financeira e social do Pais, decorrente

de austeridade

apoiado

imposta

pelo acordo com a "TROIKA", subscrito

pelo PSD eCOS, cujas consequências

portuguesas

para uma situação

dramática

têm. conduzido

pelo PS e

os portugueses

de empobrecimento,

da

e as

desemprego

e de

profunda angústia quando olham para o dia de amanhã e para o futuro dos seus filhos
e netos;

2.

Este pacto de agressão a Portugal e aos portugueses,
Governo, definiu o quadro em que se desenvolveu
2012, com políticas que se traduziram
exercício

do

cumprimento

Poder

Local,

levado à prática pelo atual

a atividade autárquica

no ano de

num ataque, sem precedentes, às condições do

nomeadamente

à sua

autonomia,

seja

pelo

não

da Lei de Finanças Locais, seja pela imposição de inúmeras restrições

financeiras;

3.

As consequências
receitas

empresarial

Apesar

pela diminuição

pelo decréscimo

nas

das transferências

da

locais;

desta

ofensiva,

a Junta

de Freguesia

de Santo

para com a Freguesia, prosseguindo

maior proximidade,
população,

protocolos

observadas

central mas também pela redução da actividade e dinâmica comercial e

compromisso

sua

são facilmente

da Freguesia, não só provocadas

administração

4.

desta política

respondendo

seja através

André

e concretizando

às necessidades mais prementes
do compromisso

manteve

de execução

o seu

uma política de
e às aspirações da

dos

mais

diversos

de cooperação e de parceria com as entidades e associações da Freguesia,

seja pelo apoio

pontual,

logístico

ou financeiro,

com reforço

no apoio social de

situações de maior carência, ou realizando obras e acções, nomeadamente
público, relevantes

para a melhoria

no espaço

das condições de vida, tendo sido sempre a voz

das reivindicações das populações junto do Poder Central;

5.

Com todas as dificuldades,

a gestão da CDU na Freguesia de Santo André, conseguiu

atingir um grau de execução orçamental

em mais de 80%, mantendo

o rumo traçado

de apoio às populações.

Por estas razões, os eleitos da CDU votaram favoravelmente

os Documentos

de Prestação de

Contas relativos ao ano de 2012 .•

Santo André, 22 de Abril de 2013
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