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ACTA DA QUARTA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE ALCABIDECHE 

ANO DE 2015 
 
 

Aos dezasseis dias do mês de Dezembro de 2015, no edifício do ex-Montepio, sito na Rua João Pires 
Correia, em Alcabideche, realizou-se a Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia de Alcabideche, 
em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, com 
a seguinte ordem de trabalhos: 
 
1. – Período antes da ordem do dia; 
2. – Público – Informações ou Esclarecimentos; 
3. – Apresentação, Discussão e Votação do Plano de Actividades 2016; 
4. – Apresentação, Discussão e Votação do Orçamento 2016; 
5. – Apresentação, Discussão e Votação do mapa de pessoal 2016; 
6. –  Protocolo “Projecto – Virar a Página” com a Fundação Jerónimo Uzera; 
7. – Relatório de Actividades – 1 de Outubro a 31 de Dezembro 2015; 
8. – Informação Financeira – Balancete a 30 Novembro 2015; 
9. – Adesão à ANAFRE. 
 
Esta sessão teve a presença dos seguintes membros: Fernando Costa Teixeira Lopes, Presidente da 
Assembleia de Freguesia; Catarina Rita Fernandes da Luz, 1.º Secretário da Assembleia de Freguesia; 
José Diogo Vieira Simões, Hélder António Policarpo Gonçalves e Luís Manuel Martins Guerreiro, 
Deputados da Bancada do PPD/PSD; Paulo Jorge Dinis dos Santos e Susana Paiva Brandão, Deputados 
da Bancada do CDS-PP; Luís Miguel Oliveira dos Reis, João Alexandre Ferreira Ruivo, Filomena Maria 
Claro Rijo dos Santos Temudo, Rui filipe Alves Mendes, Bruno Miguel Rodrigues Leal e Alexandra 
Santos Domingos Deputados da Bancada do PS; Manuel António Paquete Santinho, Deputado da 
Bancada da CDU; Ruy José Cardoso Pereira Branquinho, Deputado da Bancada do Movimento 
Independente Ser Cascais. 
Ausências: Clarindo Miguel Rodrigues de Oliveira, 2.º Secretário da Assembleia de Freguesia; Maria 
Teresa Vieira Simões, Maria Barreto D’Ávila e Paulina Maria de Araújo Esteves, Deputados. 
Substitutos: Andreia Sofia Duarte Costa, Anália João da Encarnação Correia Guerreiro, Maria Augusta 
Ribeiro Nunes e Carlos Augusto de Basto Motta da Silva. 
 
 
 1. – Período antes da ordem do dia 
 

Ruy José Cardoso Pereira Branquinho – “Lamentamos que novamente, o tempo de consulta dos 
documentos em papel apresentados tenha sido escasso, mas no meu caso compreendo fui obrigado 
a sair deste meu Cascais, mas mesmo assim estranhamos que não tenha havido a preocupação 
natural e curial , de anexar os demonstrativos dos movimentos financeiros e contabilísticos do ano de 
2015 e bem assim que as OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2016 também não tenham merecido a  
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competente valorização. Analisámos com particular detalhe e atenção o RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 
que plasmava fundamentalmente a acção referente ao 4º. Semestre quando e na situação, seria 
curial que se tratasse do RELATÓRIO ANUAL referente ao todo o ano de 2015. Deste modo, teria sido 
mais eficiente e permitiria que se analisasse em rigor a actividade ao longo do ano , como seria 
desejável. Do teor do mesmo reforçámos a convicção de que é mais uma daquelas situação que a 
nossa gente no seu saber milenar , costuma classificar como de” muita parra e pouca uva” ; as grande 
dúvidas dos fregueses de Alcabideche continuam sem resposta . Em vez de explicar o acordo da 
freguesia com o Estoril Praia , a situação da gestão da Piscina com os prometidos descontos ás 
famílias a nunca mais serem implantados, o desenvolvimento do Projecto do Crematório e outras 
situações pouco explicadas como a carga horária aplicada aos funcionários da Junta; recorre o 
executivo da Junta ao uso de lugares comuns , referindo “ intervenções cirúrgicas “ para definir a sua 
incapacidade de fazer obra que se veja ; noutro momento do RELATÓRIO , fala-se em apoio social que 
se reduz a uma mera cedência de transporte ocasional e temporário , quando a acção de apoio social 
, às em cada vez maior número de famílias carenciadas e em situações muito complexas na freguesia 
. Obriga a uma intervenção permanente, diária! É constante neste documento, RELATÓRIO DE 
ACTIVIDADES DO ANO DE 2015 , assim como na proposta de OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 
PARA 2016 o recurso a ideias gerais e generalistas , seja na parte do passado seja para o futuro, pelo 
que estes documentos pouco mais deverão ser considerados que um mero alinhar de intenções sem 
que se perceba a possibilidade de as mesmas serem realizadas , por falta do documento financeiro 
que de algum modo demonstraria o suporte dessa presumíveis intenções . No vazio de acções e 
intervenções realmente justificadas e importantes para a freguesia , recorre o executivo a ideias 
estranhas e outros que pouco mais são, repetimos, intenções . Pelo referido e pelas dúvidas que não 
conseguimos resolver, ou dissipar, consideramos desde já, pelo respeito que nos merecem os 
eleitores de Alcabideche que é um imperativo de consciência, não aprovar os documentos em 
apreciação.” 

Carlos Augusto de Basto Motta da Silva – Leu uma Moção sobre a retirada, pelos serviços da Câmara 
Municipal de Cascais em território da Freguesia de Alcabideche, de quatro estruturas para afixação 
de cartazes do Bloco de Esquerda. Moção votada e aprovada com os seguintes resultados:  
 
- A favor – 10 votos 
- Abstenções – 9 votos 
- Contra – 0 votos 
 
José Diogo Vieira Simões – colocou uma pergunta. 
 
Carlos Augusto de Basto Motta da Silva – respondeu. 
 
Manuel António Paquete Santinho -  Pergunta se já fez alguma coisa para escoar a água junto da 
paragem da Av. Da Republica, em Alcoitão; Passagens de peões na Adroana. 
 
João Alexandre Ferreira Ruivo – Questão muito simples e curta, o que se passa no Centro de Saúde 
de Alcabideche, se sabe a falta de médicos que há. 
 
Filomena Maria Claro Rijo dos Santos Temudo – duas notas:  
1 – No início da rua da Junta está uma camara de filmagem. De quem é a responsabilidade? 
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2 – Pedir para ir actualizar o site da Junta. 
 
Intervenções do Público 
 
Francisco dos Santos Graça – O senhor tem um problema: à frente do sinal de proibido é dos meus 
avós. O senhor precisa da casa e quer saber como é, porque isto não pode ser assim. 
 
Rui Paulo Correia Costa – O parque infantil está fechado há muitos anos, porque não nos deixam 
abrir, por causa das condições de segurança. 

A fossa do Pisão foi feita pela CSC Natura. 

(Falou das 40 horas de trabalho) 

Também sinto a falta de médicos no Centro de Saúde de Alcabideche. 

Questão da camara de filmar, eu vou dizer: nunca reparei na camara de filmar. Mas vou lá ver. 

O site da Junta, vamos emendar isso. 

3. – Apresentação, Discussão e Votação do Plano de Actividades 2016; 

4. – Apresentação, Discussão e Votação do Orçamento 2016 

Rui Paulo Correia Costa – apresentou os pontos 3 e 4 

Rui Filipe Alves Mendes – Falou sobre o Plano de 2015 e o de 2016 disse que havia pontos novos, 
mas para não se esquecer dos problemas antigos. 

Orçamento para 2016, queria perceber o aumento de 20.000€ de IMI. “A minha pergunta é: Como 
querem fazer gestão na Junta se o Plano é o mesmo?” 

Carlos Augusto de Basto Motta da Silva – Relativamente ao Orçamento, o maior encargo da despesa 
é para o CDA. Uma pergunta: gestão??? 

Manuel António Paquete Santinho – Não foi entregue nenhum Plano de Actividades, depois queria 
fazer algumas questões, até eu dizia que eram iguais. 

João Alexandre Ferreira Ruivo – Qual é a opção politica que está por trás destes Planos? É difícil para 
nós para fazer uma análise, porque não temos os Planos, isto é areia para os nossos olhos, só porque 
andamos a pedir, ou então é chamar tolos a nós todos. 

Queria perguntar o porquê do aumento no pessoal. A Junta não vai fazer investimento em nenhum 
material informático nem na Junta, porque não há verba.No CDA temos mais de 60.000€ de despesa. 
Ainda por cima baixa no ano em que nesta Assembleia está uma discussão sobre esse assunto. O 
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porquê dessa Baixa quando, ainda por cima, temos mais baixa com o pessoal. O porquê do aumento 
de 25.000€ em desporto. 

Luís Miguel Oliveira dos Reis – Ter a capacidade que podem fazer mais. Também sei que é 
complicado vir aqui uma pessoa de 3 em 3 meses, dizerem mal do vosso trabalho, mas não é isso. 
Nós estamos aqui para ajudar o Executivo a fazer melhor. Aceitem as nossas propostas e as nossas 
sugestões. 

José Diogo Vieira Simões – Uma Junta tem carácter e apoio de gestão e etc. Isto partiu desta 
Assembleia e foram estes os contributos que todos deram para estes Planos. O CDA não é para uma 
Junta governar. 

Luís Miguel Oliveira dos Reis – Esclareceu muita coisa. 

Rui Paulo Correia Costa – O Plano de Actividades sobre o CDA, explicou sobre os funcionários do 
CDA. Sobre a despesa do CDA, estamos a pensar em fazer uma grande mudança no CDA. 

O Sr. João Ruivo anda aqui a brincar com os números, isso deve ter alguma pedra no sapato sobre 
mim. Vou pedir ao Sr. Tesoureiro para falar porque tem mais alguns pontos para falar. 

Se estes Planos não forem aprovados, amanhã temos sérios problemas, porque amanhã temos que 
dar a cara para as pessoas. Isto é muito sério para a Junta. 

José Filipe Marques Ribeiro – Propostas neste Orçamento e no outro não houve nenhuma. Eu não 
recebi nada e depois vem para aqui, dizer que são amigos do Executivo e nós é que somos os maus 
da fita. Explicar o aumento do IMI não é nada mais nada menos o que vai no ano de 2015. 

Luís Miguel Oliveira dos Reis –  

Manuel António Paquete Santinho – Não tive resposta às minhas perguntas. É verdade que são 
muitas perguntas. 

3. – Votação do ponto: 
- Contra – 10 votos: Ser Cascais 1; BE 1; CDU 2; PS 6. 
- Abstenção – 0 votos  
- A favor - 9 votos: PSD/CDS 9. 

 
Declaração de Voto 
 
Manuel António Paquete Santinho – A CDU não quer estragar este Executivo. Apresentamos desde 
já um plano que é criar uma equipa de trabalho. 
 
4. – Votação do ponto: 

- Contra – 10 votos: Ser Cascais 1; BE 1; CDU 2; PS 6. 
- Abstenção – 0 votos  
- A favor - 9 votos: PSD/CDS 9. 
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João Alexandre Ferreira Ruivo – A atitude deste Executivo teve culpa no nosso voto, porque não 
pode ser uma equipa destas, não responder às perguntas que colocamos. 

 

5. – Apresentação, Discussão e Votação do mapa de pessoal 2016 

Manuel António Paquete Santinho – Venho fazer a mesma pergunta sobre a funcionária X.             

Rui Filipe Alves Mendes – Há aqui uns aumentos muito grandes. Gostaria de saber o porquê.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Carlos Manuel Mata Lopes Martins – Temos uns problemas, que o Sr. Manuel Santinho sabe muito 
bem, se não sabe eu digo, que são as baixas de longa duração e temos que recorrer ao que podemos, 
que foi na Câmara. Todos estamos a fazer o melhor que fazemos e que podemos. 

Luís Miguel Oliveira dos Reis – Queria esclarecer se este mapa de pessoal está correcto. 

Carlos Manuel Mata Lopes Martins – Não completo. 

5. – Votação do ponto: 
- Contra –0 votos:  
- Abstenção – 0 votos  
- A favor - 19 votos: Ser Cascais 1; BE 1; CDU 2; PS 6; PSD/CDS 9. 

 

6. –  Protocolo “Projecto – Virar a Página” com a Fundação Jerónimo Uzera 
 
Rui Paulo Correia Costa – Explica o ponto. 
 
Manuel António Paquete Santinho – A CDU está de acordo com este protocolo, mas falta um anexo. 
Este protocolo não vai ficar parado porque não está no orçamento 
 
6. – Votação do ponto: 

- Contra –0 votos:  
- Abstenção – 1 votos  
- A favor - 18 votos. 

 

9. – Adesão à ANAFRE 

 

Rui Paulo Correia Costa – Explica o ponto. 
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9. – Votação do ponto: 
- Contra –1 votos:  
- Abstenção – 0 votos  
- A favor - 18 votos. 

Declaração de Voto 

Ruy José Cardoso Pereira Banquinho – Enquanto não houver desconto para o CDA, nunca mais voto 
a favor de mais despesas para a Junta 

Terminados os trabalhos às 0h30, foi lavrada a presente Acta, que depois de lida foi aprovada por 
todos os presentes.  

O Presidente da Mesa da Assembleia 

_____________________________________________ 

Fernando Costa Teixeira Lopes 

 

1.ª Secretária 

_____________________________________________ 

Catarina Rita Fernandes da Luz 
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