Junta de Freguesia do Castelo - Sesimbra
CONTRIBUINTE Nº 506960315

ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO DEZ.2013

A Lei n.º 24/98, de 26 de Maio aprovou o Estatuto do Direito de Oposição que, no seu artigo 1.º, assegura
às minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática ao Governo e aos órgãos executivos
das Regiões Autónomas e das Autarquias Locais.
Entende-se por oposição, a actividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das orientações políticas
dos supracitados órgãos.
São titulares do Direito de Oposição, os Partidos Políticos com assento na Assembleia da República e que
não façam parte do Governo, bem como os partidos políticos representados nas assembleias legislativas
regionais e os órgãos deliberativos das autarquias locais que não estejam representados no correspondente
órgão executivo e ainda aqueles que, estando representados na Câmara Municipal, nenhum dos seus
representantes assuma pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade directa e
imediata pelo exercício de funções executivas.
É ainda reconhecida a titularidade do direito de oposição aos grupos de cidadãos eleitores que como tal
estejam representados em qualquer órgão autárquico.
Sem prejuízo do Governo e os órgãos executivos das Regiões Autónomas e das Autarquias Locais
elaborarem, até 31 de Março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatório de avaliação do grau de
observância do respeito pelos direitos e garantias desta Lei, os partidos e grupos de cidadãos têm o direito
de consulta prévia, de ser ouvidos sobre propostas dos respetivos orçamentos e planos
de atividade (artº 5º).
Neste pressuposto, e no âmbito da elaboração do Orçamento e Plano de Atividades 2014 da Junta de
Freguesia do Castelo -Sesimbra, foram auscultados os seguintes partidos/grupos de cidadãos:
a) Movimento Sesimbra Unida | 22 de Novembro – 18h00
b) Coligação Abraçar Sesimbra (PSD-CDS/PP) | 22 de Novembro – 21h00
c) Partido Socialista | 25 de Novembro – 18h00
Os representantes apresentaram as propostas que seguidamente se discriminam, com informação do
encaminhamento que foi/será

observado para cada uma delas, por parte do executivo da Junta de

Freguesia:
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a) Movimento Sesimbra Unida | 22 de Novembro – 18h00
Representante(s) em reunião: André Quaresma
PROPOSTAS:
Promover o debate público na junta de freguesia com técnicos / pelouros responsáveis na Câmara
Municipal sobre a recuperação das pedreiras e plano de defesa e recuperação ambiental da freguesia;
► Enviar para a CMS para os devidos efeitos
Melhoramento das acessibilidades na rede escolar na freguesia e plano de acessibilidade de peões
(questionar se esta contemplado, pois é uma preocupação na freguesia);
► Enviar para a CMS para os devidos efeitos
Levantamento de informação de propriedade, condições dos loteamentos e habitantes ("censos" de títulos
de propriedade);
► Enviar para a CMS para os devidos efeitos
Criação de uma loja onde jovem na freguesia e apoio ao associativismo juvenil na freguesia criando novas
associações juvenis que ajudem em parcerias com a freguesia e o concelho;
► Enviar para a CMS para os devidos efeitos. Incorporado no PA 2014 da JF, no âmbito de
articulação com a CMS
Dinamização do comércio local;
► Incorporado no PA2014 da JF
Recuperação do mercado levante de Santana;
► Os vendedores do mercado de levante foram redireccionados para os Mercados Municipais, por
solicitação dos mesmos
Criação de um roteiro turístico de toda a freguesia - possibilidade de criação de um posto de atendimento
turístico ou criação de roteiro acessível a qualquer turismo, promovendo todo o turismo na freguesia e
apoiando o turismo rural, pouco desenvolvido, até agora, podendo desenvolver-se

a criação de uma

unidade hoteleira e/ou uma pousada da juventude;
► Enviar para a CMS para os devidos efeitos. Existe já um Mapa Turístico.
Promoção de atividades culturais - Feira Medieval, por exemplo, recuperando e melhorando o desfile
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etnográfico e profissionalizando-o dando ênfase a uma atração turística na freguesia.
► A JF pretende a médio-prazo reativar, em conjunto com a CMS, as Jornadas Medievais, co um
novo conceito.

b) Coligação Abraçar Sesimbra (PSD-CDS/PP) | 22 de Novembro – 21h00
Representante(s) em reunião: Mónica Victoriano
PROPOSTAS:
Dinamização do modelo de Participação Publica.
► Incorporado no PA2014 da JF
Promover

contacto

com

entidades/instituições

do

Concelho

de

Sesimbra

(Superfícies

Comerciais/Instituições Privadas/Empresas), a fim de serem levados a cabo alguns simulacros/acções de
sensibilização no sentido de fomentar a cultura de prevenção ao nível da Protecção Civil.
► Incorporado no PA2014 da JF, em apoio à CMS
Elaboração de um "Código Conduta" destinado aos fregueses do Castelo a fim de promover uma cultura de
boas práticas ao nível das preocupações com o meio ambiente e espaço publico.
► Incorporado no PA2014 da JF
Memoria e Identidade - Recuperação do espaço "Rio da Maçã"- espaço utilizado à menos de 40 anos pela
população da freguesia do Castelo como lavadouro publico. O espaço em questão, tem alguma
atractividade do ponto de vista natural, uma vez que se traduz num pequeno plano de agua, poderá
eventualmente vir a pertencer a um futuro parque publico, multi-funcional a projectar no futuro, bem como
enquanto espaço utilizado como lavadouro algumas muitas pessoas da terra.
► Incorporado no PA2014 da JF, condicionado

c) Partido Socialista | 25 de Novembro – 18h00
Representante(s) em reunião: António Amiano Marques e Carina Reis

PROPOSTAS:
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Criar iniciativas com vista a uma maior participação da população (cidadania)
► Incorporado no PA2014 da JF
Realizar uma sessão comemorativa dos 40 anos do 25 de Abril abrangendo várias sectores da sociedade.
► Incorporado no PA2014 da JF
Realizar uma peregrinação anual ao Cabo Espichel, por forma a potenciar o espaço e combater a
sazonalidade (turismo)
► Enviar para conhecimento à Paróquia do Castelo e Diocese de Setúbal
Apoiar as famílias na aquisição de medicamentos.
► Possibilidade de análise a médio-prazo de regulamentação específica para o efeito

Castelo, 6 de Dezembro de 2013
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