
Declaração de voto

Os Deputados eleitos pelo movimento de cidadãos "Somos Coimbra" (SC) declaram que se

abstiveram na votação de aprovação das grandes opções do plano e orçamento para 2019

apresentado pelo executivo da junta de freguesia de Santo António dos Olivais porque:

1. Apesar de ter havido um aumento na transferência de verbas da Câmara Municipal para

a Junta, consideram que ainda não é suficiente para que o executivo possa prestar um

serviço condigno aos habitantes de Santo António dos Olivais.

De facto, o SCapresentou em sede própria, quando da discussão das GOP do Município,

uma proposta de aumento para 6% do orçamento total da CMC nas transferências para

as freguesias, proposta essa que foi chumbada pelo PS e pelo PCP; a CDU/PCP

apresentou uma proposta de aumento imediato para 10% do orçamento total da CMC,

que foi aprovada com votos favoráveis do Somos Coimbra, da CDU/PCP e do PS, entre

outros. Estranhamente, esta moção, aprovada por larga maioria na Assembleia

Municipal, foi agora desrespeitada pelo Presidente da Câmara e pelos mesmos partidos

que a tinham votado, que, com enorme incoerência, que têm a obrigação de explicar,

aprovaram um Orçamento com transferências para as Freguesias no valor de apenas 4%

do Orçamento total da Câmara. Será necessário que, nos próximos anos, os Senhores
Presidentes das Juntas de Freguesia façam um esforço maior para obterem maior

financiamento para as suas autarquias.

2. Foi com agrado que vimos que a representante da Junta de Freguesia de Santo António

dos Olivais votou favoravelmente a moção de censura apresentada na última

Assembleia Municipal, mas infelizmente, esta não foi aprovada. Fica, no entanto, um

alerta para a necessidade de a Câmara Municipal olhar de maneira diferente para as

freguesias dotando-as de mais meios humanos e materiais para que estas possam

desenvolver trabalho efetivo junto das suas populações.

3. Este sentido de voto tem em consideração que o atual executivo tem previstas nas

Grandes Opções do Plano de 2019, algumas das propostas que o SCapresentou na sua

moção de candidatura e que tem defendido nas Assembleias de Freguesia.

4. Continuaremos a defender os interesses da freguesia de Santo António dos Olivais, no

sentido do seu desenvolvimento, em prol da sua população e das suas actividades.

5. Queremos muito mais e muito melhor para a Freguesia de Sto António dos Olivais e os

seus residentes.


