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

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DO DIA VINTE
E SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE.
Ata nº 01/AFSA/2015
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e quinze, reuniu pelas vinte e uma horas, no
Salão do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Santo André, em Vila Nova de Santo André, em
Sessão Ordinária, a Assembleia de Freguesia de Santo André, com a seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA------------------------------------------------Um – Expediente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Dois - Apreciação e votação da ata da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia, realizada
em 18 de dezembro de 2014; -------------------------------------------------------------------------------------Três – Apreciação e votação das propostas da Junta de Freguesia: ------------------------------------a) Relatório de Gestão e Conta Gerência do ano de 2014; ----------------------------------------b) Tabela de Taxas para o ano de 2015; ----------------------------------------------------------------c) Autorização para abertura de procedimentos concursais para recrutamento de
trabalhadores, em regime de contrato de trabalho em funções públicas; ----------------d) Atribuição do Topónimo, em Vila Nova de Santo André: Passeio da Bricolândia; -----e) Delegação de competências da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, na Junta de
Freguesia de Santo André: ------------------------------------------------------------------------------I.
Autorização para a celebração de Acordo de Execução entre o Município de
Santiago do Cacém e a Freguesia de Santo André; ------------------------------------II.
Autorização para a celebração de Contrato Interadministrativo entre o
Município de Santiago do Cacém e a Freguesia de Santo André; -----------------Quatro - Relatório de atividades da Junta de Freguesia de Santo André, durante o primeiro
trimestre de 2015.---------------------------------------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada verificou-se estarem presentes os membros: Ângela Maria de Jesus
Eufrázio Matias, Maria de Fátima Lamas José Afonso Boavida, Fernando José Raposo Vilhena,
respetivamente, Presidente, Primeira Secretária e Segundo Secretário da Mesa da Assembleia;
Sofia Maria Quintas Lopes da Fonseca, Carlos Manuel Correia Martins, Luís Manuel de Sousa,
representantes da Coligação Democrática Unitária (CDU), Vítor Manuel Louro Caiado Correia,
João Manuel Batista Nogueira, Miriam Mils Mascarenhas, representantes do Partido Socialista
(PS), Luís Peres Godinho, representante do Partido Social Democrática (PSD) e Rosa Maria Vaz
Teixeira Almeida e Silva, representante do Bloco de Esquerda (BE).-------------------------------------Não compareceram os membros: Rui José Rocha Galindro e Maria Helena Chaves Simões,
representante da Coligação Democrática Unitária (CDU). -------------------------------------------------Verificou-se ainda a presença dos membros do Executivo da Junta de Freguesia, senhor
Presidente, Jaime António Pereira Pires de Cáceres, e dos Vogais senhores David Oliveira
Gorgulho, António José Mirante, Quitéria Graça Marques Gaspar e Antónia Amélia Matoso
Albardeiro--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________________________________________
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------------------------------------------------ ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA: ------------------------------------------A Presidente da Mesa, antes de dar início aos trabalhos informou os presentes que, tendo
recebido a justificação de falta, com pedido de substituição, dos membros da Assembleia de
Freguesia, senhora Maria Helena Chaves Simões e Rui José Rocha Galindro, foram então
convocados, para o efeito, a senhora Vanessa Marina Jorge Silva e o senhor José Carlos
Andrade. Informando que, por compromissos profissionais de última hora, o senhor José
Carlos Andrade, não poderia estar presente, apenas tomou posse, para o desempenho da
função na presente Assembleia, a senhora Vanessa Marina Jorge Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida a senhora Presidente da Mesa deu início da sessão da Assembleia de Freguesia
dando as boas vindas aos presentes e informando que, a pedido da Assembleia Municipal de
Santiago do Cacém e do Movimento Democrático das Mulheres (MDM), estava a ser
preparado um Encontro sobre “As Mulheres no/e pelo Poder Local Democrático”, a realizar no
dia vinte e três de maio, pelas catorze horas e trinta minutos, no Auditório Municipal António
Chainho, em Santiago do Cacém, apelando à participação não só das mulheres autarcas
presentes como de todos os homens e mulheres da Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificando a presença de público, de seguida a Presidente da Mesa questionou se algum dos
presentes desejava usar da palavra, tendo o senhor Pascoal manifestado essa vontade e
questionado sobre alguns assuntos, nomeadamente sobre a falta de alguns arranjos Bairro da
Atalaia, em concreto sobre a falta de lajetas. Também se referiu à existência de telhas de
lusalite e as areias do pátio das escolas, na Cidade, bem como sobre o aterro sanitário dos
resíduos (lamas), que estão enterrados e contaminam as águas. ---------------------------------------De seguida, foi dada a palavra aos representantes do Movimento de Utentes da Cidade de
Santo André, senhores Nuno Damas, Bruno Silva e Nuno Ferreira, que apresentaram alguns
assuntos relacionados com a Zil de Vila Nova de Santo André, o Skate Park, a limpeza dos
jardins nos Bairros da Atalaia e pôr do sol, o mau cheiro da estação elevatória, a
responsabilidade pelas placas toponímicas e os sinais de trânsito e também sobre o asfalto na
rua dos Plátanos, a raiz em frente à escola do Bairro do Pinhal, as obras na Lagoa de Santo
André e o estacionamento dos turistas. Os prazos de execução da obra na ZAM de Vila Nova de
Santo André e os sinais de trânsito na A26 que determinam a proibição de circulação de alguns
veículos, foram outros dos assuntos colocados. --------------------------------------------------------------Do mesmo modo interveio o senhor Nuno Damas sobre a estrada de acesso entre a A26 e a ZIL
de Vila Nova de Santo André, o corte dos pinheiros na Escola do Bairro do Pinhal devido às
lagartas bem como sobre os aspersores dos jardins tendo sugerido que fossem desligados
quando chove.---------------------------------------------------------------------------------------------------------No final da sua intervenção foi entregue na Mesa da Assembleia uma carta deste Movimento,
dirigida ao Presidente da Junta de Freguesia, sobre os assuntos entretanto colocados. -------De seguida a senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao Grupo de Cidadãos “Viver Santo
André”, representado por João Santos, Cláudio Cardoso e Jorge Pinto. Interveio então o senhor
João Santos, que questionou sobre não haver projetos relativos ao espaço urbano e que
também não se via a requalificação da Cidade de Santo André. Também expressou a sua
____________________________________________________________________________________
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preocupação sobre a toponímia de Santo André, referindo que a população desconhece o
nome da sua rua, sugerindo que fosse feito um mapa com os nomes das ruas e que fossem
realizados colóquios e formações nas escolas para se falar sobre o início de Santo André.-------De seguida foi dada a palavra ao senhor Cláudio Cardoso, tendo-se referido às lombas
redutoras de velocidade, afirmando que as mesmas estão muito altas. Também falou sobre a
Rua dos Navegantes onde o trânsito é muito intenso e não há estacionamento, pelo que
sugeriu que o espaço para estacionamento fosse previsto na parte de trás dos prédios daquela
rua. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio então o senhor Hermenegildo Rosa, sobre a A26, questionando o modo como
deveria fazer para se deslocar até à ponte das Areias Brancas, depois de terem colocado
sinalização vertical a proibir o acesso de determinados veículos.----------------------------------------De seguida, o senhor Celorico interveio para falar sobre a Cidade de Santo André, mais
propriamente o bairro onde mora, o Bairro Pôr do Sol, onde tinha sido feita a requalificação
urbana, referindo que a mesma estava muito bem, mas advertia para o fato de aquele ser um
bairro sem saída. Acrescentou dizendo que todas as cidades têm, quase sempre, várias
entradas, uma a Norte e outra a Sul. ----------------------------------------------------------------------------O senhor Pascoal voltou a usar da palavra para pedir informação sobre o estado do cemitério e
questionou sobre a limpeza dos contentores do lixo, perguntando quantas vezes eram
lavados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Presidente da Mesa, antes de dar a palavra ao Presidente da Associação dos
Bombeiros Voluntários de Santo André, agradeceu a cedência do espaço do Salão dos
Bombeiros para a realização da presente Sessão da Assembleia. --------------------------------------Seguidamente usou da palavra o senhor Fonseca Santos, saudando as obras na Lagoa de Santo
André que tinham começado precisamente naquele dia, bem como a limpeza das bermas na
estrada para a Lagoa. Também sugeriu que tentassem desaparecer com os dois monstros
velhos, o hotel e o galeirão, pois eram edifícios em estado avançado de degradação que dão
mau aspeto à Lagoa. -----------------------------------------------------------------------------------------------Terminadas as intervenções do público, a Presidente da Mesa passou a palavra aos senhores
membros da Assembleia tendo usado da palavra o senhor Vítor Correia, eleito pelo PS, para
referir que alguns dos assuntos apresentados pelo público já tinham sido debatidos nas
Sessões da Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------A senhora Miriam Mascarenhas, eleita pelo PS, interveio reforçando a necessidade das placas
toponímicas estarem colocadas nas ruas, mesmo por causa do turismo.------------------------------De seguida, interveio a senhora Rosa Maria, eleita pelo BE, referiu-se à boa intervenção do
senhor Fonseca Santos, acrescentando também a necessidade da retirada das caravanas
velhas estacionadas à entrada da Lagoa de Santo André, que eram um péssimo cartão de
visita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor João Nogueira, eleito pelo PS, referiu-se à questão colocada sobre a saída do Bairro
Pôr do sol, afirmando da necessidade de existir uma passagem de pedestre por cima da Via
rápida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Luís Godinho, eleito pelo PSD, informou os presentes que Vila Nova de Santo André
tem o primeiro Eco Hotel e está a ser estudado por muitas parcerias internacionais.--------------____________________________________________________________________________________
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A senhora Presidente da Mesa deu então a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia
que começou por afirmar que, tudo o que ali tinha sido falado e apontado dava para elaborar
um programa eleitoral, mas tinha as suas dúvidas se o conseguiriam por em prática nos quatro
anos de mandato e lamentava que ninguém se tivesse lembrado de falar das outras
localidades da Freguesia como o Giz, a Aldeia de Santo André, o Azinhal, Deixa o Resto ou
Brescos, pois apenas a Lagoa de Santo André tinha sido falada pelo senhor Fonseca Santos. ---Respondendo à generalidade das questões apontadas, referiu que o Bairro da Lagartixa era o
Bairro dos Pioneiros, tinha sido o primeiro a ser habitado, onde a Junta tentou requalificar
algumas zonas, mas a população não deixou mexer, como foi o caso do campo de futebol
junto ao Restaurante Campos. ------------------------------------------------------------------------------------Sobre a requalificação urbana informou os presentes que estava previsto em projeto, para ser
aprovado na Assembleia Municipal, de trinta de abril de dois mil e quinze, a requalificação dos
Bairros dos Serrotes, Flores e Pinhal.----------------------------------------------------------------------------Em relação às escolas do 1º ciclo de Vila Nova de Santo André informou que foram
remodelados todos os parques infantis, estando também previsto mexer nas telhas de
amianto, pelo que se programou para este ano intervir na EB1 nº 3, no Bairro do Pinhal, no
ano seguinte a EB1 nº1, no Bairro do Por do Sol e por fim na EB1 nº 2, no Bairro das Panteras,
esta última com menor número de telhas daquele material.----------------------------------------------Continuou a sua intervenção para dizer que na questão dos resíduos e das lamas, as Empresas
Águas de Santo André e a Águas de Portugal estavam a tratar do seu deslocamento para
outros lugares, apenas a da lagoa da Sanchinha era a que mais preocupação levantava.
Contudo, referiu, em relação às águas existem análises que são enviadas à Junta de Freguesia
uma vez por mês, e que demonstram e comprovam a sua qualidade. --------------------------------Em relação à saída do Bairro Pôr do Sol revelou também estar de acordo que se faça um
entrada/saída de acesso à via rápida. ---------------------------------------------------------------------------Continuando a usar da palavra disse que em relação às infraestruturas da ZIL de Vila Nova de
Santo André, antes de 1990 não havia aquela zona e, quando a mesma foi construída, todos
quiseram um espaço mas depois nada fizeram. Referindo-se à Cidade disse que esta tem 25
hectares de espaço verde tratados todos os dias, e em relação a investimento, o maior
investidor de Santo André seria a Panificadora, pois tem o maior número de funcionários. -----Na questão do Skate Park, informou que era para estar pronto no dia 1 de julho do corrente
ano, mas foi pedida uma alteração ao projeto, através da Câmara Municipal.---------------------Ainda respondendo às questões apresentadas informou que na ZAM iria ser colocado o asfalto
no verão pois estava tudo pronto, assim como no Bairro dos Caixotes, por detrás do Café
Parrinha também estava a ser tudo tratado para depois por o asfalto. --------------------------------Relativamente à toponímia informou que houve muitos atrasos na colocação das placas, Santo
André começou por ser identificada apenas através dos bairros e para dar nome às ruas foi
necessário começar tudo do início.-------------------------------------------------------------------------------Sobre as obras na Lagoa de Santo André referiu que as mesmas iriam ser apresentadas ao
público no dia 29 de abril, e que a época balnear iria sofrer alguns transtornos. Acrescentou
que também a Junta de Freguesia estava preocupada com o assunto pois tinha iniciativas
agendadas para o local onde iriam decorrer as obras. -----------------------------------------------------____________________________________________________________________________________
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Referiu-se igualmente aos abrigos rodoviários na Lagoa que têm que ser em alvenaria, pois já
substituíram os vidros muitas vezes e que o atual modelo não é possível manter por ser
dispendioso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o Bairro do Pinhal informou que iriam tentar tirar as raízes que estão em frente da
escola e asfaltar alguns espaços, bem como tentar tirar alguns pinheiros que estão
contaminados embora não seja possível tirá-los todos. ---------------------------------------------------Sobre a Rua dos Navegantes informou que estavam a tentar arranjar solução para o
estacionamento, talvez reduzir os jardins e colocar lombas altas, no sentido de minimizar o
problema da melhor maneira. ------------------------------------------------------------------------------------Na questão do mau cheiro que vem da estação de tratamentos de águas (ETAR), localizada a
seguir ao campo futebol do Estrela de Santo André, o Presidente da Junta informou que o
assunto pertence à Empresa Águas de Santo André e que o terreno é do ICNF.----------------------Antes de terminar a sua intervenção informou ainda que o site da Junta de Freguesia estava a
ser tratado e fazia parte do projeto PROMAR, que no dia 10 de junho teriam a limpeza das
praias e que tinha sido realizado o primeiro Ciclopaper, no dia 25 de abril, onde participaram
27 equipas com 5 pessoas por equipa, tendo sido um sucesso.-------------------------------------------Interveio de seguida o senhor Carlos Martins, eleito da CDU, que sugeriu que se fizesse uma
sessão pública para a população vir falar dos problemas que têm onde vivem, com a presença
dos membros da Assembleia de Freguesia e o Executivo da Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA DE ADESÃO E SUBSCRIÇÃO DA POSIÇÃO TOMADA POR ALGUMAS CPCJ’s ----------Ainda no período de Antes da Ordem do Dia, foi dada a palavra aos senhores membros da
Assembleia tendo intervindo a representante do BE, senhora Rosa Maria Almeida e Silva, que
apresentou uma proposta de adesão da Assembleia de Freguesia de Santo André à “Posição
Conjunta das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, reunidas no dia 9 de abril
de 2015, no Concelho da Marinha Grande, face à retirada de meios humanos pelo I.S.S., I.P.,
das CPCJ’s”, documentos que se dão por reproduzidos e que seguem em anexo à presente ata.
A proposta de subscrição daquela posição foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOÇÃO SOBRE “ ABRIRAM-SE AS PORTAS, QUEBRARAM-SE CORRENTES!”-------------------------Pelo senhor Carlos Martins, em representação dos eleitos da CDU, foi apresentada uma Moção
intitulada “ Abriram-se as portas, quebraram-se correntes”, documento que segue em anexo à
presente ata e que aqui se dá por inteiramente reproduzido.-------------------------------------------A senhora Presidente colocou a proposta de Moção à discussão, interveio o senhor Vítor
Correia que informou que os representantes do Partido Socialista iriam votar contra a Moção
pois o 25 de Abril era para todos e não só para os da CDU. ----------------------------------------------Seguidamente a moção foi colocada a votação, tendo sido aprovada por maioria, com sete
votos a favor, dos eleitos da CDU, senhores Ângela Matias, Fátima Boavida, Fernando Vilhena,
Sofia Fonseca, Carlos Martins, Vanessa Silva e Luís de Sousa, quatro votos contra dos eleitos do
PS, senhores Vítor Correia, João Nogueira, Miriam Mascarenhas e do eleito do PSD, senhor Luís
Godinho e com uma abstenção da senhora Rosa Maria eleita do BE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOÇÃO SOBRE “41 ANOS DO 25 DE ABRIL”------------------------------------------------------------------____________________________________________________________________________________
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Pelo Senhor Vítor Correia, em representação dos eleitos do PS, foi apresentada uma Moção
intitulada “41 Anos do 25 de Abril”, documento que segue em anexo à presente ata e que aqui
se dá por inteiramente reproduzido.-----------------------------------------------------------------------------Colocada a Moção à discussão, interveio o senhor Carlos Martins, eleito da CDU, esclarecendo
que iria votar a favor, sobretudo pela parte alusiva à história do 25 de abril, apresentada na
moção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais inscrições, de imediato, foi a Moção colocada a votação, tendo sido
aprovada por maioria, com sete votos a favor, sendo dois votos dos eleitos da CDU, senhores
Carlos Martins e Vanessa Silva, três dos eleitos do PS, senhores Vítor Correia, João Nogueira e
Miriam Mascarenhas, um do eleito do PS, senhor Luís Godinho, um da eleita do BE, senhora
Rosa Maria e cinco abstenções, dos senhores Ângela Matias, Fátima Boavida, Fernando
Vilhena, Sofia Fonseca e Luís de Sousa, eleitos da CDU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOÇÃO SOBRE “SAUDAÇÃO AO 1º DE MAIO”---------------------------------------------------------------Pela senhora Miriam Mascarenhas, em representação dos eleitos do PS, foi apresentada uma
Moção intitulada “Saudações ao 1º de maio”, documento que segue em anexo à presente ata
e que aqui se dá por inteiramente reproduzido.--------------------------------------------------------------Colocada a Moção à discussão, interveio a senhora Sofia Fonseca para referir que tinha lutado
muito nas ruas, sobre os direitos dos trabalhadores, alguns direitos que tinham sido retirados
pelo PS. Também interveio o senhor Luís de Sousa que referiu que, na prática, o PS nada tinha
contribuído para a defesa dos direitos dos trabalhadores uma vez que foi um dos principais
responsáveis pela perda de direitos que hoje se assiste. Interveio de seguida a Presidente da
Mesa para afirmar que apesar de considerar demagógico o teor da moção, a sua decisão de
voto ia no sentido do voto a favor apenas pelo enaltecimento referido na parte final da moção
aos trabalhadores portugueses, nomeadamente os trabalhadores da Junta de Freguesia. -------Colocada à discussão e não havendo mais inscrições para o uso da palavra, a Presidente da
Mesa colocou à votação, tendo a moção sido aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando o adiantado da hora, a Presidente da Mesa colocou à consideração dos
presentes membros da Assembleia a continuação dos trabalhos, a partir das vinte e quatro
horas, o que foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------Verificou-se então um intervalo nos trabalhos de cinco minutos.--------------------------------------------------------------------------------- PERIODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------UM – Expediente -----------------------------------------------------------------------------------------------------Retomados os trabalhos, a Presidente da Mesa deu conhecimento da relação do expediente
que deu entrada nos serviços administrativos da Assembleia de Freguesia, desde o mês de
dezembro de dois mil e catorze até ao dia da presente Sessão, tendo sido distribuída a lista de
registo do expediente recebido, durante este período, bem como os documentos nela
referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOIS - Apreciação e votação da ata da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada em 18 de dezembro de 2014 -------------------------------------------------------------------------
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Não havendo reparos a registrar relativamente à ata da sessão do dia 18 de dezembro de
2014, foi a mesma colocada à votação, tendo sido aprovada por maioria com uma abstenção
da senhora Miriam Mascarenhas, eleita do PS, por não ter estado presente. ------------------------TRÊS – Apreciação e votação das propostas da Junta de Freguesia; -----------------------------------Alínea a) Relatório de Gestão e Conta Gerência do ano de 2014;---------------------------------------A Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, que
começou por apresentar o relatório de gestão, através de uma apresentação em Power Point.
Interveio o senhor Luís de Sousa que deu os parabéns ao senhor Presidente da Junta de
Freguesia pela excelente apresentação e explicação.--------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção sobre a proposta apresentada, foi a mesma
colocada à votação tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------Alínea b) Tabela de Taxas para o ano de 2015;---------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia, senhor Jaime Cáceres fez chegar à senhora Presidente da
Mesa da Assembleia nova proposta de tabela de taxas, cuja alteração ia no sentido da
supressão do artigo “Cedência de Estruturas”, por não estar contemplado no Regulamento de
taxas. Interveio a senhora Miriam Mascarenhas que solicitou um pedido de esclarecimento
sobre este assunto. O senhor Jaime Cáceres explicou que as referidas estruturas “ Outdoor”,
que ficaram para a junta, iriam ser incluídas na tabela de taxas, num futuro próximo, pois
poderiam ser mais uma fonte de receita. Não havendo mais inscrições para o uso da palavra, a
proposta de alteração à tabela de taxas foi colocada a votação tendo sido aprovada por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Alínea c) Autorização para abertura de procedimentos concursais para recrutamento de
trabalhadores, em regime de contrato de trabalho em funções públicas;---------------------------A Presidente da Mesa deu a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que começou
por realçar a necessidade de abertura de concurso para recrutamento de trabalhadores. Não
havendo inscrições para o uso da palavra, foi a mesma colocada a votação tendo sido
aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------Alínea d) Atribuição do Topónimo, em Vila Nova de Santo André: Passeio da Bricolândia; ----O Presidente da Junta de Freguesia teceu algumas considerações e fundamentações sobre a
proposta apresentada. Interveio o senhor Luís de Sousa, eleito da CDU, que sugeriu que a
toponímia devia estar legível.--------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais inscrições para o uso da palavra, a proposta foi colocada à votação tendo
sido aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------Alínea e) Delegação de competências da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, na Junta
de Freguesia de Santo André:-------------------------------------------------------------------------------------Ponto i) Autorização para a celebração de Acordo de Execução entre o Município de Santiago
do Cacém e a Freguesia de Santo André;----------------------------------------------------------------------Para apresentação do assunto, foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia
que informou os membros da Assembleia da necessidade da celebração do acordo de
execução entre o Município e a Freguesia de Santo André. Não havendo inscrições para o uso
da palavra, foi a proposta colocada a votação, tendo sido aprovada, por unanimidade.-----------Ponto ii) Autorização para a celebração de Contrato Interadministrativo entre o Município
de Santiago do Cacém e a Freguesia de Santo André;------------------------------------------------------____________________________________________________________________________________
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O senhor Presidente da Junta mais uma vez realçou a necessidade da celebração do contrato
Interadministrativo entre o Município e a Freguesia. Não havendo inscrições para o uso da
palavra, foi a proposta colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.----------------Quatro - Relatório de atividades da Junta de Freguesia de Santo André, durante o primeiro
trimestre de 2015.---------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que
apresentou a informação sobre a atividade da Junta de Freguesia, durante o primeiro trimestre
de 2015, que fez questão de ler o poema intitulado “ A ESCOLA É PARA TODOS” Amor Coração
de autoria de António José Gonçalves.------------------------------------------------------Não havendo outros assuntos a tratar, foi lida a minuta da ata pela Primeira Secretária, Fátima
Boavida, donde constaram as deliberações mais significativas tomadas na presente Sessão.
Após a sua leitura foi a mesma colocada à discussão pela Presidente da Assembleia. De seguida
procedeu-se à votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ---------------------------Os trabalhos foram declarados encerrados pela Presidente da Mesa, era uma hora e dez
minutos, do dia vinte e oito de abril de dois mil e quinze. ------------------------------------------------Desta sessão da Assembleia de Freguesia resultou a presente ata que, após a sua aprovação,
será assinada por mim, Maria de Fátima Boavida, Primeira Secretária, que a lavrei e pela
Presidente da Assembleia de Freguesia, Ângela Matias. ---------------------------------------------------A Presidente da Assembleia de Freguesia ___________________________________________
A Primeira Secretária ___________________________________________________________
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