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UNIÃO das 
FREGUESIAS de 

SETÚBAL 

REUNIÃO DO EXECUTIVO 
ATA N

º
51 

25/05/2016 

Ao vigésimo quinto dia, do mês de maio, do ano dois mil e dezasseis, reuniu-se o Executivo 
da Junta de União das Freguesias de Setúbal, na Sala do Executivo, sita na Rua do 
Mormugão, nº 40, 2900-504 em Setúbal, Município de Setúbal.---------------------------------------

A sessão foi presidida por Rui Manuel do Rosário Canas, estando presentes os seguintes 
membros do Executivo, a saber:-------------------------------------------------------------------

- Tesoureira: Eugénia Filomena Rodrigues Valido Oeiras da Silveira e Silva (C.D.U.); ---------

- Secretária: Fátima de Jesus Carixas Silveirinha (C.D.U.); --------------------------------------------

- Vogal: Maria Luís Alves da Silva Nunes (C.D.U.);--------------------------------------------------

- Vogal: Joaquim Mário Augusto Guerreiro (C.D.U.); -----------------------------------------------------

0 Vogal Nuno Folques (C.D.U.) não pode comparecer por motivos profissionais, enquanto o
Vogal Carlos Branco (B.E.) não marcou presença, por motivos familiares.-------------------------
- O Senhor Presidente iniciou a sessão, pelas vinte e duas horas, com a seguinte ordem de 
trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------

0 rd em d e tra ba I ho s: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Pe rí od o antes da ordem do dia; -------------------------------------------------------------------

Período da ordem do dia; --------------------------------------------------------------------------

Ponto um - 1 nfo rmações Diversas; --------------------------------------------------------------------

Ponto dois - Discussão e votação da ata referente à sessão de 12 de maio (ata nºS0);-------

Ponto três - Proposta para abertura de procedimento, para aquisição de uma viatura ligeira
d e passageiros;--------------------------------------------------------------------------------------------

P o nto quatro - Proposta para abertura de procedimento para aluguer, com opção de
compra de uma varredora mecânica; ---------------------------------------------------------

Ponto cinco - Proposta para atribuição de apoio monetário à Associação de Atletismo
Lebres do Sado (5ª Edição da Marcha dos Três Castelos); -- --------------

Ponto seis - Proposta para atribuição de apoio monetário à Associação de Atletismo Lebres 
do Sado (3ª Edição da Marginal do Rio Azul); -------------------------------------------------------------

Ponto sete - Proposta para atribuição de apoio monetário ao Rancho Folclórico de Praias -

Sado; ----------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto oito - Proposta para atribuição de apoio monetário à União Desportiva e Recreativa
Casal das Figueiras; ---------------------------- ------------------

Ponto nove - Proposta para atribuição de apoio monetário ao Clube Amadores de Pesca de
Setúba 1; --------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto dez - Proposta para adjudicação do contrato de prestação de serviços de supervisão 
externa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------
- O Senhor Presidente propôs que se retirassem os pontos três e quatro uma vez que não 
houve condições para trazer as propostas, o que mereceu a concordância de todos.--
Ponto um - Informações Diversas; -----------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente transmite que a D. Cátia Silva, que tem estado a prestar serviço no 
Centro Comunitário da União das Freguesias, desistiu da prestação de serviços de 
animador, devido a alterações na sua vida pessoal.-------------------------------------
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- A Senhora Tesoureira informa que a C.M.S. está a construir um parque de merendas na
Varzinha, cabendo à União das Freguesias de Setúbal adquirir o material, quatro conjuntos
de mesa e quatro bancos, encarregando-se a C.M.S. da respetiva colocação -------------------
Ponto dois - Discussão e votação da ata referente à sessão de 12 de maio (ata nº50); -
Colocado este documento a apreciação, efetuaram-se algumas alterações, na página
número dois, referente à intervenção da Senhora Tesoureira, assim como na página
seguinte (três) na intervenção da Vogal Maria Nunes. Após estas retificações, colocou-se o
documento a votação, o qual foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------
Ponto três - Proposta para abertura de procedimento, para aquisição de uma viatura
ligeira de passageiros; (PROPOSTA RETIRADA); ----------------------------------------------------
Ponto quatro - Proposta para abertura de procedimento para aluguer, com opção de
compra de uma varredora mecânica; (PROPOSTA RETIRADA) ---------------------------
Ponto cinco - Proposta para atribuição de apoio monetário à Associação de Atletismo
Lebres do Sado (5ª Edição da Marcha dos Três Castelos); -----------------------------------------
- O Senhor Presidente informa que esta prova será realizada no próximo dia 04 de junho,
sendo a quinta edição. Colocado à votação o apoio no montante de 200,00€ (duzentos
euros) foi este aprovado por unanimidade, com escusa de voto do Vogal Joaquim Guerreiro,
por pertencer aos Corpos Gerentes da Associação.------------------------------------------------------
Ponto seis - Proposta para atribuição de apoio monetário à Associação de Atletismo
Lebres do Sado (3ª Edição da Marginal do Rio Azul); ----------------------------
- O Senhor Presidente refere que esta prova terá lugar no próximo dia 02 de julho,
realizando-se a partir das 21 :00 horas, junto à Praia da Saúde. Proposto a votação o apoio
monetário de 200,00€ (duzentos euros), verificou-se a aprovação por unanimidade, com a
mesma escusa de voto por parte do Vogal Joaquim Guerreiro.---------------
Ponto sete - Proposta para atribuição de apoio monetário ao Rancho Folclórico de
Praias do Sado;---------------------------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente transmite que apesar de não ser um Rancho da área da União das
Freguesias, efetuam todos os anos este Festival no Auditório do Largo José Afonso. Este
evento ocorre no dia 02 de julho, indo já na sua 40ª edição, na altura do FesT'asso.
Considera importante apoiar, também pelo facto de participarem ranchos folclóricos oriundos
de norte a sul de Portugal. Colocado a votação o apoio monetário, no valor de 250,00€
(duzentos e cinquenta euros), foi este aprovado por unanimidade. ----------------------
Ponto oito - Proposta para atribuição de apoio monetário à União Desportiva e
Recreativa Casal das Figueiras; -----------------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente refere que a União Desportiva, realiza um excelente trabalho, o qual 
se inicia com o acompanhamento dos jovens, desde as camadas infantis, até aos juniores, 
estando já a preparar a época 2016/2017. Propõe que se concedam 500,00€ (quinhentos 
euros), tendo sido aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------
Ponto nove - Proposta para atribuição de apoio monetário ao Clube Amadores de 
Pesca de Setúbal; ---------------------------------------------------------- ------------------
- O Senhor Presidente informa que este pedido de apoio se destina a minimizar os custos
com o 19° Grande Prémio da Cidade de Setúbal - Pesca à Boia, a realizar na Arrábida
(Aterro da Secil). Refere que este Clube organiza/ participa em diversas provas, tendo-nos
enviado o seu Plano de Atividades, assim como o Orçamento para o presente ano.
Sublinhou ainda que este Clube foi Campeão do Mundo em 201 O. Colocado a votação o
apoio financeiro de 350,00€, foi aprovado por unanimidade.--------------------
Ponto dez - Proposta para adjudicação do contrato de prestação de serviços de
supervisão externa.----------------------------------------------------------------------
- O Senhor Presidente informa os trâmites do processo de adjudicação a Paula Alexandra
Oliveira Pereira, contribuinte nº189 277 319, pelo preço de 9.900,00€ (nove mil e novecentos
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euros), acrescidos do I.V.A. à taxa em vigor, caso seja legalmente devido. Colocada a 
votação a minuta do contrato a celebrar com a adjudicatária Paula Alexandra Oliveira
Pereira, verificou-se a aprovação por unanimidade.--------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 23:15 horas (vinte e três 
horas e quinze minutos) do dia vinte e cinco de maio. E para constar se lavrou a presente 
ata que contém três (3) páginas e que depois de aprovada em Sessão de Executivo vai ser 
assinada e autenticada por todos os presentes. ------------------------------------------------------------

Elaborada e processada por: José Lourenço ---------------------------------------------------------------
Verifica d a por: Fátima Silvei ri n h a ------------------------------------------------------------------------

0 Presidente ----------------------------
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