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Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelas vinte uma horas, reuniu a

Assembleia de Freguesia em sessão ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um - Segunda Modificação ao Orçamento/ppl para o ano de 2020.

Ponto dois - Apreciação da Atividade da Junta de Freguesia e informação financeira

referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2O2O

A Assembleia teve início com a comunicação da Presidente da Mesa que os deputados

Ana Paula e Darci Fateixa, por impedimento profissional foram substituídos, pelos

deputados Hugo Henriques e João Coelho respetivamente.

De seguida foi lida a correspondência recebida, designadamente uma carta do

Sindicato das lndústrias Vidreiras data de O9/Ot/2020 e outra carta anónima. No que

respeita à carta anónima foram solicitados esclarecimentos ao Senhor Presidente da

Junta, o qual esclareceu que de facto alertado de que existia tampa do saneamento na

Rua do Olheirão com a necessidade de ser reparada, o que aconteceu pelo funcionário

da Junta. Mais esclareceu que não se tratava de propriedade privada, mas, ainda que

fosse, os funcionários fizeram naquele trabalho o que fazem a todas as pessoas da

Moita,quandosolicitado,pois,aJuntacolaboraeajudatodossemexceção.-

A Presidente da Mesa informou que sendo uma carta anónima a Assembleia está

impedida de responder à mesma

De seguida passou-se ao período "antes da ordem do dia", tendo a presidente da

Mesa dada a palavra ao deputado Jorge Marques, que começou por agradecer ao

Presidente da Junta de Freguesia por ter retirado a sua imagem de Secretário da Junta

de freguesia, como já tinha solicitado várias vezes em outras ocasiões, e que o

executivo aproveite para atualizar o site com as contas, as atas, as convocatórias e

tudo o mais que acharem por bem. Lamentou de só agora o fazerem, depois de ter

recebido dois telefonemas a confundirem-no com o sucedido em julho entre um

membro do executivo da Junta de Freguesia e um ex-autarca da Junta de Freguesia da

Moita pois a sua imagem ainda estava no site da Junta de Freguesia



O mesmo deputado solicitou ainda esclarecimentos sobre o assunto delicado que

envolveu o então elemento do executivo da Junta de Freguesia e um ex-autarca, da

Junta de Freguesia da Moita, que apesar de ser um assunto privado, não nos deixa

indiferente apelando à pessoa em causa, Mário Grácio, ou alguém do executivo para o

fazer.

A Presidente da Mesa da Assembleia passou a explicar sucintamente o sucedido, não

dando a palavra à pessoa em causa uma vez que o mesmo lhe manifestou a intenção

de não o fazer.

O assunto em causa apenas diz respeito aos intervenientes e encontra-se a estão a

correr nas instâncias judiciais, cabendo ao Tribunal pronunciar-se sobre o mesmo. _
Lamentou o sucedido, tendo apenas acrescentado que tais acontecimentos surgiram

na sequência da solicitação de uma certidão por uma freguesa Rosinda Morgado, a

qual foi recusada a sua emissão por o Executivo entender não corresponder à verdade

o solicitado. O assunto foi publicado nas redes sociais tendo como principal visado o

Secretário da Junta de Freguesia.

De seguida a Presidente colocou as atas números onze, doze e treze a aprovação,

tendo a ata números onze e doze sido aprovadas por maioria com duas abstenções dos

deputados João Coelho do PS e João Paulo Marques da CDU, ambos por ausência, e

ata número treze sido aprovada por maioria com duas abstenções do deputado João

Coelho do PS e Hugo Henriques do MPM, ambos por ausência

De imediato se entrou no período "Ordem do Dia", com a apreciação e votação dos

seguintes pontos da ordem de trabalhos desta Assembleia

Ponto um - Segunda Modificação ao Orçamento leil para o ano de 2020.

A Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta Freguesia, que por sua vez

passou a palavra ao Tesoureiro Diogo Cardeira que começou por referir as alterações

ao Orçamento

Nas receitas existe uma verba nas reposições não abatidas de um cheque de 50,00 €

(cinquenta euros) já muito antigo que nunca foi levantado e por isso reverteu a favor
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Na parte das despesas tiveram de abrir novas rubricas por força das retenções das

transferências, com encargos com a saúde 1.000,00€ (mil euros), impostos e taxas

20.00€ (vinte euros) e encargos de cobranças de receitas 8O.OO€ (oitenta euros), sem

mexer no valor do orçamento e retirados de outras rubricas.

Sobre PPI referiu o aumento de 5.000.00 € (cinco mil euros) na aquisição do veículo de

lazer e transporte de passageiros, pois queriam comprar uma viatura mais recente, já

tendo o negócio encaminhado com um veiculo de 2Ot4 com 70.000 Km, e este valor

de 5.000,00 € (cinco mil euros) foram retirados do arranjo da capela que tinha uma

verba de 18.000,00€ (dezoito mil euros) e passou para 8.000.00 € (oito mil euros), pois

a Junta de Freguesia já têm um orçamento não escrito mas falado em com quem

possivelmente vai fazer a obra já a partir de novembro e o valor vai ficar abaixo dos

8.000.00€ (oito mil euros)

Tomou a palavra o Secretário Mário Grácio para dizer que a Junta de Freguesia já

andava há muito tempo para comprar um lote de terreno na Rua de São Silvestre, e o

mesmo estava novamente à venda, e o executivo decidiu fazer uma proposta para

aquisição do um lote na Rua de São Silvestre por 17.500.00 € (dezassete mil e

quinhentos euros), a qualjá foi aceite pelo Banco Millennium BCp

O Tesoureiro voltou a tomar da palavra para dizer que 12.500.00€ (doze mil e

quinhentos euros) foram retirados do arranjo da Rua do Brejo de Água e 5.000.00 €

(cinco mil euros) do arranjo da capela para poder comprar o terreno, e explicou que

foram tirados do arranjo da Rua de Brejo de Água, porque a Câmara Municipal tem

planeado fazer os arranjos na referida Rua, que a Junta tinha proposto fazer quando

foi a aberta a rubrica em junho.

O secretário Mário Grácio informou que a Rua Figueira de Gomes já está na fase da

conclusão do processo administrativo e ficará concluída este ano

O tesoureiro Diogo Cardeira informou que os 142 (cento e quarenta e dois) tablets

foram recebidos e pagos e estão a pensar ir entregar no próximo dia dois de outubro

de dois mil e vinte aos jovens que frequentam a Escola Primária da Moita e lançar uma

informação para os restantes jovens virem levantar os tablets a partir do dia cinco de
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O Largo da Capela vai sofrer intervenção a partir de novembro por conselho da pessoa

responsável que vai fazer o serviço, segundo informou o Secretário Mário Grácio. _
Em relação aos seguros o Tesoureiro disse já ter a informação sobre os mesmos, mas

agora vai pedir outras propostas para ver se é possível ter seguros mais baratos dos

que temos e informou também que as obras no Parque de Merendas não vão ser

feitas agora, pois vêm o inverno e ninguém vai para lá, mas sublinhou que a intenção é

arranjar pois é uma obra no valor de mais ou menos 2.000.00€ (dois mil euros). Por

último informou que para o veículo de lazer e transporte de passageiros vai haver um

regulamento, pois a viatura é para o serviço da Junta de Freguesia e das lnstituições ou

de pessoas da terra que vão representar a Moita

Posteriormente passou-se à análise do ponto colocando a proposta à apreciação dos

deputados, tendo o deputado Jorge Marques começado por dizer que a modificação é

derivada de algumas oportunidades e bem, e concorda com a aquisição do lote de

terreno, mas é pena que a Junta não tenha mostrado á Câmara Municipal o que eles já

deviam ter feito á muito tempo a compra de todos lotes, como chegaram a dizer que o

fariam, mas fomos todos engados pela Câmara Municipal

Referiu ainda que em relação aos tablets, que se foi informar melhor, e a Câmara

Municipal comprou os tablets e cedeu-os aos agrupamentos das escolas e os mesmos

fizeram uma constatação de quais são os alunos que precisam dos tablets e vão ser

emprestados. Referiu que a Câmara pode comprar e dar os tablets a instituições

nomeadamente aos agrupamentos, se é da sua responsabilidade, pois recebem verbas

do Estado para a Educação, mas questionou se a Junta de Freguesia pode comprar um

equipamento e doá-lo aos particulares e já considerados como despesas de capital, e

se o executivo verificou bem as questões legais?

O Tesoureiro Diogo Cardeira respondeu que em relação aos tablets, colocaram a

questão á empresa de contabilidade que dá assistência e está tudo legal e informou

que a todos os alunos a quem já foram dados os mesmos pelos agrupamentos, a Junta

de Freguesia tem de informar o agrupamento do nome dos alunos que os receberam,

caso o agrupamento tenha emprestado a algum aluno, é lhe solicitado de volta o

tablet.
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O Deputado Jorge Marques voltou a chamar a atenção que a Junta está a substituir-se

ao Estado, pois estamos a falar de dinheiros públicos e no seguimento da palavra,

questionou sobre a rua do Brejo de água, para saber quando a Câmara vai arranjar a

referida rua, ao que o Tesoureiro Diogo Cardeira respondeu que não se sabe quando, e

que colocaram uma verba grande para o arranjos de várias ruas no Concelho, mas

quando chegam á Moita, não têm informação, e que comtempla mais ruas na

Freguesia da Moita.

No seguimento desta proposta a Presidente da Mesa da Assembleia, colocou este

ponto a votação, que foi aprovado por maioria, com três abstenções do MPM, que

apresentou declaração de Voto que se anexa à presente ata

Passando ao Ponto dois - Apreciação da Atividade da Junta de Freguesia e

informação financeira referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2020.

A presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta que fez uma pequena

exposição dos assuntos, de seguida a Presidente deu a palavra ao Deputado Henrique

Alexandre, que questionou com a finalidade de saber quantos dias o Posto Médico da

Moita está aberto por semana e questionou também para saber se o saneamento da

rua do Olheirão pode ou não ser ligado, pois na última Assembleia foi dito que sim,

mas os moradores continuam a dizer que não se pode ligar, ao qual o Presidente da

Junta respondeu que o Posto Medico está aberto um dia por semana, mais

concretamente à quarta feira, e em relação ao saneamento o Presidente respondeu

que não se pode ligar, por terem surgido algumas complicações no terreno da Cristina.

O deputado Hugo Henriques pediu um esclarecimento sobre o traçado da travessa

estreita, ao qual o Secretário respondeu que a travessa é privada e não pública.

O deputado Jorge Marques questionou sobre a legalização do Pessoal, pois não se

sente confortável com tal situação, ao qual o Tesoureiro respondeu que não está nas

mãos da Junta, mas sim da Câmara, ao qual o deputado Jorge Marques solicitou uma

resposta concreta na próxima Assembleia.

O deputado solicitou ainda esclarecimentos sobre a sucateira junto do Cemitério, pois

os vizinhos se queixam da poluição e como é que se legaliza uma sucateira no meio da

população, ao qual o Presidente respondeu que a empresa já colocou um silo e ele

próprio foi á Câmara para saber mais informação e que lhe responderam para ficar
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descansado que iam tratar do assunto

E por último o deputado Jorge Marques questionou sobre a venda do Dumper se já

tinha sido clarificada a situação, ao qual o Tesoureiro respondeu que não.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a Assembleia pelas vinte e duas

horas e cinquenta e seis minutos da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e

aprovada vai pela Presidente e Secretários ser assinada.

Moita, 30 de setembro de 2020

A Presidente da Assembleia
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O 1s Secretário

O 2s Secretário
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DECLARAçAO DE VOTO
Moita

30 de setembro
2019

21'.00

Assunto

2a Revisão do Orcamento e PPI oare 2O2O

ASSEMBLEIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE MOITA

A 2" revisão ao orçamento para 2020, vem comprovar o que temos dito anteriormente: o fraco

desempenho da gestão autárquica do executivo. Pelas contas da atividade da Junta, ate 31 de

Agosto deste ano, executaram-se apenas 1o/o em despesas de capital do total do orçamento.

Executaram apenas 29o/o do total do orçamento, sabendo que destas 70o/o dizem respeito às

despesas com pessoal.

Com esta 2a revisão o executivo da Junta está a retirar verbas às infraestruturas que diziam ir

realizar este ano para aplicar em gastos desnecessários e não prioritários para os interesses

da população em geral. Não há investimento executado e as necessidades dos moitenses não

estão a ser satisfeitas.

Continuam a aumentar as verbas do orçamento em despesismo em detrimento do investimento

e sem medidas concretas para desenvolver a freguesia.

Esperamos que estes 3 meses até ao final do ano sejam concretizadas as despesas de capital

no valor de cerca de 100.000€, o que temos dúvidas, mas não e de todo com esta 2" revisão o

melhor. para a população moitense.

Damos o voto de confiança à sua execução, mas abstemo-nos das opções tomadas nesta

revisão.

Moita, 30 de setembro de 2020

Os deputados MPM

Jorge Marques

Henrique Alexandre

Hugo Henriques

7


