JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ

(Município de Santiago do Cacém)

No 4º trimestre de 2014, a Junta de Freguesia de Santo André prosseguiu o seu
trabalho conforme planeamento.
Terminada a fase das iniciativas culturais e desportivas de verão, quer as promovidas
pela Junta, quer pelo movimento associativo, a autarquia concentrou a sua ação nas
obras físicas e na organização administrativa.
Apesar de todas as dificuldades que lhe são impostas, o executivo da Junta continua
empenhado na defesa do interesse público e dos trabalhadores ao serviço da
autarquia, nomeadamente pela manutenção das 35 horas de trabalho semanal.
Considerando o falecimento da funcionária Maria Vitória Mão de Ferro, que tinha a
responsabilidade da limpeza dos edifícios património da freguesia de Santo André,
bem como no apoio a algumas instituições sem fins lucrativos e considerando
igualmente a premência insubstituível da execução do trabalho referenciado, e
também tendo em vista a resposta adequada à atual lacuna deixada no quadro de
pessoal desta freguesia, o Presidente da Junta, ao abrigo do Artº. 35º da Lei 12A/2008, de 27 de fevereiro, determinou por despacho, a contratação de uma
prestação de serviços (auxiliar dos serviços gerais), com Maria Ivone Pereira Gomes
Henriques, pelo período de 6 meses, com início a 01 de Outubro de 2014, o qual
mereceu parecer favorável, por unanimidade, do órgão executivo da freguesia.
Também, face ao requerimento apresentado pelo funcionário Francisco José Pinela
Serrão, o Presidente da Junta determinou por despacho, ao abrigo da Mobilidade
Interna, nomeadamente no artº. 92º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei nº. 35/2014, de 20 de junho, nos termos para efeitos do
disposto nos artigos 59º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação atual e no
uso da sua competência, conferida pela alínea a) do nº. 2 do artº. 35º da Lei 75/2013,
de 12 de setembro, que se opere a mobilidade interna intercategorias deste Assistente
Operacional, para a categoria de Encarregado Operacional, para exercer funções na
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Junta de Freguesia de Santo André, a partir de 01 de novembro de 2014, pelo período
de 18 meses. Esta determinação prende-se com a necessidade de serviço existente na
Junta de Freguesia, no que respeita à coordenação dos assistentes operacionais afetos
à Autarquia, bem como à programação de tarefas de organização e controlo dos
trabalhos a executar pelo pessoal. Considerando que o Assistente Operacional em
questão, afeto à função de pedreiro demonstra competência e conhecimento para o
exercício de funções inerentes à categoria de Encarregado Operacional e porque
manifestou interesse e vontade em desempenhar essas funções e também tendo em
conta a conveniência para o interesse público, visando aumentar os níveis de eficácia e
eficiência dos serviços, a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, dar parecer
favorável, ao despacho do Presidente.
Neste período, a Junta de Freguesia, em parceria com a Câmara Municipal,
promoveram plenários com as populações de Brescos e Deixa-o-Resto.
Considerando futura utilização da escola de Brescos, encerrada neste ano letivo,
decidiram cedê-la, em regime de contrato de comodato à Freguesia de Santo André,
para aí passar a funcionar o projeto “A Escola é de Todos”, integrando o “Fazendo e
Aprendendo”, mas também ateliers de pintura, leitura direcionada para a arte
dramática e cinema, promovendo desta forma a ocupação dos tempos livres da
população sénior desta localidade. O espaço vai igualmente ser partilhado pelo
Instituto das Comunidades Educativas, nomeadamente na vertente da “Intervenção
Precoce”. É de realçar que este projeto, à semelhança do que tem acontecido ao longo
de vários anos, beneficia do transporte da Freguesia, para as piscinas municipais de
Santiago do Cacém. Estuda igualmente a possibilidade do serviço de transporte da
Freguesia, nas segundas quartas-feiras de cada mês, para o Mercado Mensal de Vila
Nova de Santo André.
Relativamente ao posto médico de Deixa-o-Resto, em suspensão de funcionamento,
decretada pela Direção Regional de Saúde do Alentejo, a partir de 2011, a Junta de
Freguesia, em parceria com a Câmara Municipal, promoveram um plenário com a

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ

(Município de Santiago do Cacém)

população desta localidade, tendo em conta que foi esta que construiu este
equipamento para posto médico e que é propriedade da Freguesia de Santo André.
Dada a proximidade da escola de Deixa-o-Resto e a necessidade desta, de um espaço
mais amplo para refeitório, a população esteve de acordo que este equipamento seja
utilizado para esse fim, sem prejuízo da continuidade das démarches necessárias pela
reabertura do posto médico.
O executivo da Junta concentrou também, sobremaneira, atenção às Grandes Opções
do Plano 2015 / 2018 e ao Orçamento 2015, considerando todas as vertentes, quanto
ao equilíbrio orçamental e ao investimento.
A Junta prosseguiu o seu trabalho pela melhoria das acessibilidades e mobilidade dos
cidadãos e prepara-se para, em colaboração com a Câmara, construir novos
estacionamentos.

A Junta executou as seguintes intervenções:
- Transporte de alimentos de Palmela para a Cáritas de Vila Nova de Santo André;
- Transporte para o programa da RTP1 “Preço Certo”;
- Limpeza do terrado dos Mercados Mensais;
- Transporte, montagem e desmontagem de tendas;
- Construção de passeios na Rua das Gaivotas, na interceção da Av. de Sines, com a
consequente passagem subterrânea de cabos elétricos de alimentação aos PT`s nesta
rua e no Parque Central;
- Construção de ilha na Rua da Ancora para contentor de lixo orgânico;
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- Rebaixamento de lancis na Rua da Ancora para o acesso de pessoas com mobilidade
reduzida;
- Vários transportes de materiais do e para o estaleiro da freguesia;
- Pequenas reparações em caminhos rurais;
- Várias desmatações na zona rural da freguesia;
- Transporte de estrume para a EB nº2 de Santo André e para a ASAS;
- Transporte de plantas para a Expo Aves;
- Transporte de alcatifas e piano, ao serviço do Coral Galp Energia;
- Preparação, marcação e limpeza do terrado da Feira Anual de Santo André;
- Transporte de tout-venant e pó de pedra para arranjo de caminhos rurais;
- Conservação e manutenção das escolas públicas do pré-escolar e 1º ciclo;
- Pintura de bancos da Praça de Táxis;
- Reparação das balizas do campo de jogos Juventude da Atalaia;
- Reparação e pintura de vários bancos de descanso;
- Várias reparações nas instalações da Junta;
- Reparação do parque infantil da EB nº 3;
- Reparação do corrimão no acesso à Farmácia Fontes;
- Pintura de indicação do artesanato;
- Reparação de bancos e cadeiras da EB nº 3;
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- Vários trabalhos de reparação nos sanitários da ESPAM;
- Reparações nas casas de função da CMSC, cedidas aos médicos cubanos;
- Arranjo de passeio na Av. Sines, junto ao Parque Central;
- Arranjo de estacionamento na Rua da Ancora;
- Reparação de passeio no Bairro Azul;
- Continua a transportar alunos dos 1º ciclo que vivem em zonas rurais, para a escola.

Para além dos atendimentos de “porta aberta”, destaca-se a presença do Presidente
e na sua ausência de outros dos eleitos, nas seguintes iniciativas:
17 SET – Projeto de Helena Rosa;
22 SET – Reunião com António Mirante e do funcionário Francisco José Serrão;
24 SET – Reunião com a CMSC sobre GOP`s 2015 / 2018;
01 OUT – Exposição do aniversário do Coral Galp Energia;
- Reunião sobre projeto ciclopaper;
- Reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém;
02 OUT – Inauguração da superfície comercial “Alentejano”;
08 OUT – Conferência de imprensa na CMSC, sobre “luz”;
09 OUT – Reunião com a administração da empresa Águas de Santo André;
13 OUT – Atendimento sobre emprego;
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- Reunião com Intervir.com;
15 OUT – Reunião da Quinta da Educação e Ambiente;
17 OUT – Ação de sensibilização “proteção civil da freguesia” em Alcácer do Sal, com a
presença de António Mirante;
20 OUT – Reunião com a Águas de Santo André, sobre simulacro;
- Reunião na CMSC sobre oficina móvel “O Engenhocas”;
21 OUT – Reunião com técnicas da CMSC sobre “Festival das Enguias”;
22 OUT – Reunião com o Engº Rui Mateus sobre projeto de qualificação do CM1087;
27 OUT – Reunião com “geração Talento” / “Festival das Cores”;
- Reunião com Profª. Teresa Galrão “intervenção Precoce”;
28 OUT – Escritura da garagem (CMSC – JFSA);
29 OUT – Reunião sobre emprego;
03 NOV – Reunião com a União Freguesias Santiago / S. Bartolomeu / Santa Cruz sobre
catálogo turístico;
04 NOV – Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Santo André;
06 NOV – Reunião sobre projeto ciclopaper;
08 NOV – VII Encontro de autarcas do Distrito de Setúbal, com a presença da
Presidente da Assembleia de Freguesia;
10 NOV – Reunião em Santiago do Cacém, sobre projeto “Vizinhos do Lado”;
12 NOV – Plenário com a população na escola de Brescos, sobre utilização do edifício;
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13 NOV – Reunião com técnica da CMSC e promotores de projeto artístico;
- Magusto “Fazendo e Aprendendo”;
14 NOV – Reunião do projeto de energia elétrica;
15 NOV – Presença no “Dia da Memória”, organizado pelo Grupo Motard de Vila Nova
de Santo André;
17 NOV – Reunião sobre remodelação do site da Junta, com a presença do David
Gorgulho e Mário Fragoso;
18 NOV – Reunião com representante dos pais da escola de Deixa-o-Resto;
- Reunião com o Presidente do Clube de Ténis de Santo André;
21 NOV – Presença no espetáculo das “Cextas de Cultura”, com Joana Amendoeira;
24 NOV – Reunião com o movimento associativo da freguesia, na biblioteca de Santo
André;
25 NOV – Presença na palestra sobre “violência e tráfico de mulheres”, na biblioteca
de Santo André;
26 NOV – Reunião com a jornalista Zélia Bordalo;
- Entrevista com “Setúbal na Rede”;
29 NOV – Presença no 38º aniversário do Estrela de Santo André;
30NOV – Encerramento da 5ª Expo Aves de Vila Nova de Santo André;
29/30 NOV e 01 DEZ – Feira Anual de Santo André;
02 DEZ – Presença na iniciativa “Alimentação Saudável” na escola de Deixa-o-Resto;
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03 DEZ – Plenário com a população de Deixa-o-Resto, sobre proposta de utilização do
posto médico, para refeitório da escola;
05 DEZ – Jantar de Natal do Clube de Ténis de Santo André.

Santo André, 05 de Dezembro de 2014

O Presidente da Junta

Jaime Cáceres

