RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 4º TRIMESTRE DE 2013 DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO
ANDRÉ

No seguimento das eleições autárquicas de 29 de Setembro, a Assembleia de Freguesia de
Santo André foi instalada a 22 de Outubro e a 28 de Outubro reuniu o executivo da Junta, em
sessão extraordinária, na qual o Presidente da Junta distribuiu funções, delegou competências
e atribuiu responsabilidades aos vogais do executivo, determinou o tempo de exercício de
funções e o atendimento ao público. Em conformidade com a Lei, a Junta de Freguesia delegou
e subdelegou competências nas funcionárias administrativas, autorizou o Presidente a assinar
protocolos de colaboração com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém e autorizou
igualmente um limite de despesas ao Presidente. Deliberou o horário de atendimento ao
público dos serviços da Junta de Freguesia de Santo André, bem como a periodicidade das
reuniões deste órgão executivo da autarquia.
A Junta tomou conhecimento que das transferências de verbas do Fundo de Financiamento
das Freguesias, o orçamento do estado para o ano de 2014, inclui um novo corte às autarquias
locais. Que este orçamento do estado, pelo oitavo ano consecutivo, não cumpre a lei das
finanças locais, o que por si só, é lesivo para o normal funcionamento das autarquias, pelo
serviço que prestam às populações, pela melhoria da sua qualidade de vida.
Por outro lado, a Lei 73/2013 vem proporcionar às Freguesias arrecadar algumas receitas
provenientes do IMI rústico (100%) e do IMI urbano (1%). Estas verbas ficam muito aquém das
reivindicações das Freguesias ao longo de vários anos, até porque não cobre as novas
competências destas autarquias, conferidas pela Lei 75/2013.
Em contrapartida, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém vai manter as transferências de
verbas às Freguesias do Município, nomeadamente as correntes e as de capital, mantendo
igualmente os protocolos de delegação de competências do mandato anterior, até que se
discutam e aprovem protocolos para o mandato em curso.
Neste contexto, e tendo em conta todas as limitações financeiras, quer do quadro presente,
nomeadamente do orçamento do estado para 2014 e do cumprimento da nova legislação,
quer da situação económica e financeira caótica, transversal ao nosso país, o executivo da
Junta elaborou as Grandes Opções do Plano 2014/2017.
Para além disto, a Junta de Freguesia de Santo André contribuiu com propostas concretas e
com os seus pontos de vista, para a execução das Grandes Opções do Plano 2014/2017 da
Câmara Municipal de Santiago do Cacém.
Para melhorar a organização dos serviços da Junta à população, o Presidente redistribuiu
funções pelas funcionárias administrativas da autarquia e nomeou, sob sua orientação, um
coordenador do pessoal da obra, para todas as intervenções.
Neste 4º trimestre de 2013, em início de mandato autárquico, o trabalho de planeamento
executado é da maior importância, considerando o equilíbrio orçamental que as contas da

Freguesia requerem, em paralelo com as intervenções e o investimento necessário, que vá ao
encontro dos anseios e aspirações das populações.
Neste período, o executivo da Junta, para além de continuar a organizar os Mercados Mensais
de Vila Nova de Santo André, organizou igualmente nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro
a tradicional Feira Anual de Santo André.
É de realçar também a realização da Feira de Santos de Deixa-o-Resto do dia 3 de Novembro,
uma iniciativa que parte dos produtores agrícolas da região e que este ano contou com a
atuação do rancho folclórico da Queimada – Valinho da Estrada, custeado por um empresário
da localidade, apoiado em termos logísticos pela Junta de Freguesia.
De salientar igualmente o 30º aniversário da ESPAM no dia 28 de Novembro, com sessão
solene e vários espetáculos ao longo do dia, da responsabilidade de professores, alunos e pais.
Relativamente às obras e intervenções da Junta, a atenção do executivo está centrada na
reabilitação de uma casa, nos Foros da Quinta, de uma família carenciada. Consequência do
temporal que assolou o nosso país no dia 19 de Janeiro de 2013, a casa de Antónia Camacho
sofreu graves problemas estruturais, principalmente ao nível do telhado. Tendo em
consideração o estado em que ficou a casa, esta família foi de imediato alojada no Hotel Vila
Park, onde permaneceu quatro dias e de seguida, por decisão da Câmara Municipal está a
viver numa casa de função da autarquia em Santiago do Cacém. Os trabalhos têm consistido
na estabilização da estrutura, assentamento de armação em madeira para o telhado,
entalhamento, meio-fio, beirais e guarda-fogos, bem como nos interiores, reboco e
enchimento de paredes. Estima-se que a obra seja concluída no decorrer do mês de Fevereiro.
Para além disto, a Junta executou pequenas reparações nas suas instalações, colocou
sinalização de trânsito vertical e horizontal em Deixa-o-Resto, montou e desmontou tendas e
palco, concluiu o passeio de acesso do Banco Alimentar ao Intermarche, no Bairro Petrogal,
reparou passeio no Bairro Pôr-do-Sol. Continuou a transportar alunos que vivem em áreas
isoladas da zona rural. Construiu rampa de acesso a habitação no Bairro Atalaia Norte e
procedeu à limpeza do estaleiro da Junta da Aldeia de Santo André. Transportou pavimento,
mesas e cadeiras, alimentos para a Cáritas, equipamentos escolares, saibro para arranjo de
caminhos, vários materiais para iniciativa no Parque Central, diverso lixo para o aterro
municipal e de camas e colchões para os bombeiros. Executou trabalhos de retro na reparação
de caminhos, na estrada do Porto das Carretas e no Campo Alternativo do Estrela. Executou
trabalhos de trator em limpeza de bermas. Continuou a proceder à conservação e manutenção
das escolas básicas do 1º ciclo e jardins-de-infância do ensino público, bem como a fornecer
produtos de higiene. Procedeu à abertura e tapamento de vala, para passagem de tubo de
fornecimento de água aos sanitários do terrado do Mercado Mensal. Reparou bermas na
localidade do Giz. Procedeu à limpeza do terrado dos Mercados Mensais de Vila Nova de Santo
André e Feira Anual de Santo André. Reparou equipamentos dos parques infantis, bem como
os sanitários do Giz. Reparou igualmente chão em tacos de madeira numa casa de função da
CMSC, no Bairro do Pinhal, atribuída a uma médica cubana a prestar serviço na extensão de
saúde de Santo André. Procedeu à limpeza dos abrigos rodoviários de Vila Nova de Santo
André. Procedeu à desmatação, marcação e organização da Feira Anual de Santo André.

A Câmara Municipal de Santigo do Cacém reparou parte dos caminhos rurais da Freguesia e
reconstruiu o pontão da ribeira de Deixa-o-Resto de acesso aos Foros da Quinta.

Para além dos atendimentos de “Porta Aberta”, destaca-se a presença do Presidente nas
seguintes iniciativas e reuniões:
09 de Outubro – Reunião com utente da reinserção social;
14 de Outubro – Reunião com o Presidente do Clube Ornitológico do Litoral Alentejano;
15 de Outubro – Reunião com técnico da CMSC sobre reabilitação de casa;
16 de Outubro – Reunião preparatória sobre prevenção rodoviária;
- Reunião com a Direção do Estrela de Santo André e CMSC;
18 de Outubro – Instalação da Assembleia Municipal e CMSC;
- Jantar de homenagem a Carlos Simões;
21 de Outubro – Reunião com a Cercisiago;
22 de Outubro – Instalação da Assembleia de Freguesia;
23 de Outubro – Reunião com a Associação de Pais da EB nº 3 e CMSC;
30 de Outubro – Reunião com a Administração das Águas de Santo André;
31 de Outubro – Reunião com os Presidentes de Junta do Município de Santiago do Cacém;
03 de Novembro – Presença na Feira de Santos em Deixa-o-Resto;
- Na qualidade de presidente do júri na apresentação de trabalhos dos
alunos da ESPAM sobre o Halloween;
06 de Novembro – Reunião com a CMSC sobre os contributos para as GOP`s 2014/2017;
07 de Novembro – Reunião com o Padre Abílio Raposo da Paróquia de Santa Maria;
11 de Novembro – Presença no magusto da ASAS;
12 de Novembro – Reunião com a CMSC sobre toponímia;
13 de Novembro – Reunião com a Diretora da ESPAM e Agrupamento de Escolas;
14 de Novembro – Presença no magusto do projeto “Fazendo e Aprendendo”;
15 de Novembro – Presença na abertura da “4ª Expo Aves”;
17 de Novembro – Presença na sessão de encerramento da “4ª Expo Aves”;

18 de Novembro – Receção de formandos da Decorarte;
- Reunião com técnico da CMSC sobre reparação de caminhos;
19 de Novembro – Reunião com o Vereador Albano da CMSC;
- Reunião com o Arquiteto do projeto “Skate Park” e técnico da CMSC;
20 de Novembro – Presença na ESPAM na iniciativa da Comissão Social de Freguesia
“Testemunhos rodoviários”;
22 de Novembro – Reunião sobre o projeto “Festival das Cores”;
- Reunião sobre projeto de Associação Cultural;
- Reunião com o projeto “Fazendo e Aprendendo”;
23 de Novembro – Sessão de apresentação do livro de António Serra Correia “Soba Branco”;
24 de Novembro – Reunião com técnico especializado e o Fazendo e Aprendendo sobre
embarcações de pesca;
27 de Novembro – Reunião com a Associação de Pais da EB nº 3 e CMSC;
28 de Novembro – Presença na sessão solene dos “30 anos da ESPAM”;
- Presença no espetáculo de encerramento “30 anos da ESPAM”;
30 de Novembro – Feira Anual de Santo André;
- Reflorestação de Vila Nova de Santo André;
- Presença no jantar comemorativo do 37º aniversário do Estrela;
03 de Dezembro – Reunião com a Escola de Artes de Sines;
- Presença no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Santo André;
04 de Dezembro – Reunião com a Diretora do jardim-de-infância do Piaget;
06 de Dezembro – Reunião sobre o projeto de mobilidade;
10 de Dezembro – Reunião do Conselho Estratégico da Reserva Natural das Lagoas de Santo
André e da Sancha;
- Reunião do Conselho Municipal de Segurança;
11 de Dezembro – Sessão pública na Biblioteca de Santo André sobre “Empreendedorismo –
- Uma oportunidade e uma opção”;

12 de Dezembro – Reunião com a Associação MUSA, sobre a condição feminina;
13 de Dezembro – Sessão do lançamento do livro “Da montanha vejo o vale” de Dulce
Celeste Costa;
14 de Dezembro – Entrega de cabazes de Natal “Delta Cafés” pelo substituto legal do
Presidente, David Gorgulho;
15 de Dezembro – Presença no almoço de Natal das Comunidades, realizado no salão
dos Bombeiros de Santo André.

Santo André, 16 de Dezembro de 2013

O Presidente da Junta

Jaime Cáceres

