


UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETUBAL 
(S.Juhão, Nª.Sª.Anunc,ada, Sta M ª. da Graça) 

SESSA-0 DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

MINUTA DA ATA Nº 3 

Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e treze, pelas vinte e uma hora, reuniu a Assembleia 
de Freguesia de União das Freguesias de Setúbal em sessão extraordinária, Presidida por Ana Isabel 
Espada Pereira, secretariada por Donatília Rosa Cavaleiro Peralta Moço. como 1 ª secretária, Dina Maria 
Ferreira Rocha Lança, como 2ª secretária e todos os eleitos presentes, conforme folha de presenças assinada. ---

C) Ordem do dia
1- Aprovação das atas das reuniões anteriores, com as respetivas correções tendo ficado. a

primeira ata da Instalação dos órgãos. aprovada com dezasseis votos a favor (bancada da CDU seis 
votos: bancada do Bloco Esquerda um voto; bancada do PSD dois \'otos e bancada do PS sete votos.) e 
duas abstenções da bancada de Por Setúbal Por Si. A segunda ata da continuação da Instalação dos 
órgãos ficou aprovada por unanimidade (seis rntos da bancada da CDU; um voto da bancada do Bloco 
Esquerda; sete rntos da bancada do PS e quatro votos da bancada de Por Setúbal. Por Si. 

2 - Constituição do Grupo de Trabalho para elaboração do Regimento da Assembleia de 
Freguesia, com um elemento da bancada do PS - Ana Pereira; um elemento da bancada de Por 
Setúbal. Por Si - Carlos Calçada e um elemento da bancada da CDU - Alberto Pereira. 

6 - Discussão e votação do Orçamento Previsional para o período compreendido entre 
Outubro de 2013 e 31 de Dezembro de 2013. tendo ficado aprovado com sete votos a favor (seis da 
bancada da CDU e um da bancada do Bloco Esquerda )e onze abstenções (sete da bancada do PS e 
quatro da bancada de Por Setúbal. Por Si). 

7 - Discussão e ,·otaçào da Prorrogação do Protocolo de Delegação de Competências 
da Câmara Municipal de Setúbal na União de Freguesias de Setúbal. com aprovação por unanimidade. 

8 - Discussão e votação das Opções do Plano para o ano de 2014. Terna não debatido por 
não ter sido apresentada documentação pelo executivo. sendo esta informação a reportar à DGAL 
(Direção Geral das Autarquias Locais). 

9 - Discussão e votação do Mapa de Pessoal e Orçamento para o ano de 2014. Tema não 
debatido por não ter sido apresentada documentação pelo executivo. sendo esta informação a reportar à 
DGAL (Direção Geral das Autarquias Locais). 

1 O - Discussão de votação da Proposta de Adesão à ANAFRE, ficando aprovada por 
unanimidade a inscrição na ANAFRE. -----------------------------------------------------------------------------

Para efeitos do nº 3 do Artigo 57º da Lei 75 2013, de 12 de Setembro, as deliberações dos pontos 
números 1; 2; 6; 7; 8: 9 e 1 O constantes da ordem de trabalhos e acima discriminados, foram aprovados 
em minuta por unanimidade. 
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