
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOITA

ACTA N9 16

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas vinte uma horas, reuniu a

AssembleiadeFreguesiaemsessãoordinária,comaseguinteordemdetrabalhos:-

Ponto Um - Apreciação e Votação da ata da sessão anterior

Ponto Dois - Apreciação do Relatório de Gestão e Conta de Gerência2O20

Ponto Três - Apreciação e votação da primeira Revisão ao Orçamento e PPI para 2O21.

Ponto Quatro - Apreciação do lnventário da Junta de Freguesia.

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

referente aos meses de dezembro de 2020, janeiro, fevereiro e março de 2O2l

Encontravam-se presentes os deputados Carla Santana, Darci Fateixa, llídio Carlos, Noel

Fernandes, Paulo Marques, Filipa André, Henrique Alexandre, Jorge Marques e Neuza Silva em

substituição de Ana Paula Santos

Antes de entrar na ordem do dia, a Presidente da Assembleia informou não existir

correspondência passando de imediato à leitura de uma saudação do Partido Socialista ao 25

de abril e L de maio, a qualfaz parte integrante da presente ata

De seguida dada a palavra aos deputados foi questionado pela deputada Filipa André o motivo

pelo qual a documentação para as Assembleias enviada por e-mail não é entregue também em

formato papel a todos os deputados, sem exceção, pois nem todos têm possibilidades para

imprimir a referida documentação para as Assembleias, ao que a Presidente da Mesa

respondeu que iria providenciar nesse sentido, junto da administrativa da Junta de Freguesia.

O deputado Jorge Marques questionou o motivo pelo qual as Atas terem sido retiradas do site

da Junta de Freguesia, ao que o Presidente do Executivo respondeu não ter conhecimento do

mesmo, comprometendo-se o tesoureiro a verificar a situação

De seguida e entrando no primeiro ponto da ordem de trabalhos, a Presidente da Assembleia

colocou à discussão e aprovação a ata número L5, tendo a mesma ficado para a aprovação na

próxima Assembleia, dado que o Tesoureiro da Junta ficou de dar resposta dos valores que

iriam ser recebidos do Estado para o pagamento das remunerações ao Presidente do

Executivo.



De seguida e entrando no segundo ponto da ordem de trabalhos, a Presidente da Assembleia

deu a palavra ao Presidente do Executívo da Junta de Freguesia, que por sua vez passou a

palavra ao Tesoureiro para que o mesmo fizesse uma breve exposição sobre o Relatório e

contas de Gerência 2020.

O deputado Jorge Marques sublinhou que a atual apresentação do Relatório é mais

transparente na apresentação as contas, mas que deveria vir com a comparação do ano

anterior que é uma obrigação legal. O que se deve realçar das contas é que do orçamento da

Junta, cinquenta porcento é absorvido com despesas com o pessoal, cerca de vinte porcento

de despesas correntes, sobraram trinta porcento para despesas de capital, têm de ter

atenção aos excedentes daquilo que não se executa para não ir passando de uns anos para os

outros porque se vai perdendo os acréscimos de verba que ficaram por
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Passando ao Ponto três da ordem de trabalhos, a presidente da mesa deu a palavra ao

Tesoureiro Diogo Cardeira que realçou que a Junta de Freguesia vai adquirir dois

computadores e dois ares condicionados, para substituir os atuais que estão obsoletos e

avariados.

Mais acrescentou que foi aberta uma verba de L8.000,00 (dezoito mil Euros) para o projeto de

requalificação do edifício sede da Junta de Freguesia, caso seja feito o contrato comodato, mas

que nunca avança sem ser discutido em Assembleia. Por fim informou, que a Junta vai avançar

com o arranjo dos buracos da Rua da Charnequinha, dado que não têm resposta da Câmara

Municipal para a reparação da mesma

O Deputado Jorge Marques solicitou esclarecimentos sobre a requalificação e arranjo

paisagístico do terreno da Rua de São Silvestre 18.696.11€ e da rubrica dos L8.000,00€ da

requalificação do edifico sede da Junta de Freguesia, designadamente em que consistem tais

obras. Sobre a Rua da Charnequinha o MPM já tinha em anteriores Assembleias sugerido que

esta obra deveria ser reforçada na pavimentação e não só no arranjo dos buracos e que devido

a sua grande dimensão seria uma obra da responsabilidade da Câmara, pois a Junta não tem
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orçamento para reparar a rua toda.



Em resposta ao deputado Jorge Marques, o ïesoureiro Diogo Cardeira respondeu que a verba

de 18000.00 (dezoito mil euros) já tinha sido aprovada no orçamento, mas que a mesma era

para salvaguardar as negociações em curso, caso se consiga fazer o contrato de comodato, a

Junta poder avançar para o projeto

Relativamente à Rua da Charnequinha, esta era uma obra da Câmara Municipal, mas na

ausência de resposta da Câmara, nomeadamente do Vereador responsável o executivo da

Junta decidiu avançar. O mesmo se passa em relação às obras a executar na Travessa das

Baixas, Travessa Padre Franklim, os passeios, são tudo obras que já estavam adjudicadas, não

sabendo neste momento se se vão realizar ou não. No que respeita, ao arranjo paisagista do

terreno da Rua de São Silvestre, a Junta já tem um esboço do projeto, mas aguardam parecer

das infraestruturas de Portugal, para apresentá-lo à Assembleia

De seguida a Presidente da Mesa colocou a proposta á votação, que foi aprovada por maioria

com 6 (seis)votos a favor e 3 (três) abstenções do MPM, que entregou declaração de voto que

vai transcrita no fim desta ata.

No quarto ponto da ordem de trabalhos, o deputado Jorge Marques referiu que o inventário

não comtempla o património total, pois o valor do mesmo (cerca de 1-14.000,00 €) não

confere, com o valor do inventário de 20L9, que era de (cerca de 500.000.00 €),

nomeadamente faltam terrenos, a casa velório, parque de merendas e entre outros bens, pelo

que a situação deve ser retificada. Em resposta o Tesoureiro da Junta de Freguesia referiu que

vai verificar a situação e informar na próxima Assembleia

Passando ao quinto ponto da ordem de trabalhos, a Presidente da Mesa colocou este ponto á

consideração dos deputados, na qual a deputada Neuza Silva questíonou o que a Junta de

Freguesia tem feito em relação ao centro de saúde, dado que o mesmo funciona um dia por

semana, quando funciona. Para obter as receitas os utentes têm de esperar um mês por a

mesma. Colocou ainda a questão sobre as obras da escola primária que ficou excelente, mas o

principal que era o telheiro para as crianças não se molharem das aulas para a cantina

continua por fazer

O Presidente da Junta esclareceu que em relação ao Centro de Saúde, contínuam a alertar e

fazer pressão sobre o funcionamento do mesmo, e em relação à escola primária já falou com o

Vereador Caetano e que a resposta dele foi que a obra ainda não está acabada e que o
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Telheiro será feito quando forem também executadas as obras na Pré-Escola



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

treze minutos da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada vai pela

Presidente e Secretários ser assinada.

Moita,29 de abril de2O2L

A Presidente da Assembleia

o
O 1e Secretário
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O 2e Secretário
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Assunto

Revisão do Orçamento e PPI para 2021

ASSEMBLEIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE MOITA

Da revisão ao orçamento para 2021, a distribuição do excedente financeiro do ano transato

(40.771,96€), originados pelo encerramento de contas, verificou-se que não ficou executado

uma grande fatia do orçamento de 2020.

Os orçamentos continuam a não ter uma linha orientadora de rigor e racionamento das

prioridades.

Embora as redistribuiçÕes destas verbas sejam em despesas de capital a sua intenção de

aplicar tais verbas do erário publico, não são na nossa opinião uma gestão autárquica

responsável e ajustada às necessidades reais da freguesia e dos moitenses.

Continua a não existir um Plano de Atividades e as tais decisões de investimento continuam a

ser avulsas e nalguns casos até extravagantes e fora das necessidades básicas da população.

Não basta gastar... é necessário faze-lo de uma forma responsável, com seriedade na

utilização dos recursos e com utilidade para a população.

Num ano que ainda continua de Pandemia, as áreas da saúde, dos jovens e dos idosos ficam

sem apoios e sem atividades promovidas pelo executivo desta junta de freguesia.

A prestação de serviços e ajuda à população moitense mais desfavorecida está

desclassificada.

Decidimos mais uma vez abster-nos desta revisão do orçamento para 2021, por não

encontrarmos rigor, numa grande parte nas decisões tomadas por este executivo.

Moita, 29 de abril de 2021

Os deputados MPM

Jorge Marques

Henrique Alexandre

Neusa Silva
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sAUDAçÃo eo 25 DE ABRTL E Ao 1e DE MAlo

comemorou-se no passado fim de semana uma data importante e
marcante na nossa sociedade que foi o 25 DE ABRIL, o DIA DA LIBERDADE e, no

próximo fim de semana comemorar-se-á o 1e DE MAIO, o DIA DO TRABALHADOR.

Na atual conjuntura, de pandemia e das sucessivas declarações do estado

de emergência, este ano, mais do que nunca torna-se importante valorizar a

LIBERDADE.

Vivemos tempos conturbados politicamente, em que muitas das

conquistas de direitos fundamentais são postos em causa com frequência, quer

seja em nome de um modelo económico que privilegia o lucro em vez da

prestação de serviços; quer seja em nome de um modelo de sociedade

excludente, que discrimina outros e outras, em função da cor da pele, do género,

da orientaçâo sexual ou das ideias políticas.

Apesar de tudo isto, e de este ser mais um ano que o 25 DE ABRIL o 1e DE

MAlo se comemoram num contexto de grande complexidade para todos e,

particularmente, para os trabalhadores, não podemos ficar de quarentena,

temos de comemorar estas datas históricas, homenageá-las e estar do lado de

quem lutou e luta por uma vida melhor.



Os membros desta Assembleia de Freguesia fazem votos para que o

espírito e as conquistas de abril não se apaguem da memória e prevaleçam

através das futuras gerações e que os trabalhadores que viram os seus direitos

básicos consagrados possam continuar a construir um futuro melhor.

Não queremos deixar de manifestar a nossa solidariedade para com todos

os trabalhadores que direta ou indiretamente lutam contra a Covid-19, para os

trabalhadores colocados em regime de lay-off, para os que não viram os seus

contratos renovados, para os desempregados e ainda para aqueles que sofreram

uma redução nos seus rendimentos.

E, igualmente, deixamos ainda uma palavra de apreço a todos os que

desempenham serviços imprescindíveis à população, como os lares, os centros

de dia das IPSS do nosso concelho, e em particular da nossa freguesia, dos

Bombeiros Voluntários, aos profissionais de saúde e às forças de segurança.

Que este 1e de Maio seja uma grande afirmação da luta pelos direitos, pela

saúde, pela proteção dos trabalhadores e pela sua valorização.

A Assembleia de Freguesia saúda assim o 25 de Abril e o le de Maio, ambos

feitos da vontade coletiva do povo.

Moita, 29 de abril de 2O2],

A Presi ente da Assembleia de Freguesia


