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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOITA
ACTA N9 2

Aos vinte e três dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, pelas vinte uma horas e trinta
minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia em sessão ordínária, com a seguinte ordem de

trabalhos:

Ponto um - Apreciação e votação do Relatório de Prestação de Contas do Ano Financeiro

de 2Ot7, assim como a apreciação do lnventário da Junta de Freguesia.

Ponto dois - Apreciação e votação da primeira modificação ao Orçamento e PPI

para 2018.

Ponto três - Apreciação da Atividade da iunta de Freguesia e informação financeira
referente aos meses de Dezembro de 2017, Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.

A Assembleia iniciou-se com o período "antes da Ordem do dia", tendo a Presidente da

Assembleia procedido à leitura da correspondência recebida

De seguida procedeu-se à aprovação da Acta ne 1, de vinte e oito do mês de dezembro de

dois mil e dezassete, previamente enviada aos Srs Deputados, sendo aprovada por maioria com

uma abstenção. A justificação da abstençâo do Deputado Hugo Henriques, é por ausência.

A Deputada Ana Paula, questionou o Presidente sobre a questão do Dumper abordado na

reunião anterior, o que o mesmo respondeu que a referida viatura pode circular na via pública

sem matrícula.

De imediato se entrou no período "Ordem do Dia" com a apreciação dos seguintes pontos

dos trabalhos desta Assembleia:

Ponto ne 1 - Apreciação e votação do Relatório de Prestação de Contas do Ano
Financeiro de 2017 , assim como a apreciação do lnventário da Junta de Freguesia.

O Presidente António André, passou a palavra ao Secretário da Junta de Freguesia Jorge

Marques que fez a apresentação detalhada e pormenorizada e prestou esclarecimentos.

Após a presentação e apreciação, passou-se para a aprovação do ponto ne 1, tendo sido

aprovado por unanimidade.

Ponto ne 2 - Apreciação e votação da primeira modificação ao Orçamento e PPI

para 2018.

O Presidente António André, passou a palavra ao Secretário da Junta de Freguesia Jorge

Marques que fez a apresentação detalhada e pormenorizada e prestou esclarecimentos.

O deputado llídío Carlos, questionou quais as obras que se vão realizar, tendo o Secretário
Jorge Marques informado que as obras previstas são nomeadamente, conclusão do saneamento
da estrada ne 242, obras na escola prímária, rua da sapinha e rua do olheirão e ainda a

possibilidade de aquisição dos terrenos do junto à Capela da Moita.

Após este esclarecimento, passou-se para a aprovação do ponto ne dois, tendo sido

aprovado por unanimidade.
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Ponto três - Apreciação da Atividade da Junta de Freguesia e informação financeira
referente aos meses de Dezembro de 2017, Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.

O Presidente António André, referiu algumas atividades e trabalhos realizados nesses

meses que foram apresentados no relatório.

O deputado Hugo Henriques, questionou o Presidente António André sobre o RLIS, dado
que o mesmo tinha ficado em saber mais sobre o assunto, tendo este respondido que falou com
a senhora que se deslocava às instalações da junta de freguesia, tendo esta respondido, que
deixou de vir por não ter ninguém para atender.

O deputado Paulo Marques, questionou o Presidente António André se há garantia de
Médico na Moita, tendo este respondido que não está em causa a continuidade do Médico, que
não há é enfermeiro e administrativo.

Fim deste ponto, passamos para o período do Público, tendo a Sra presidenta da mesa,
Carla Santana, dado a palavra ao Sr. Franklim Ventura ex-presidente da Junta de freguesia, que
começou para alertar que os semáforos da estrada ns 242 em frente ao edifício da junta, estão
avariados, na rua onde mora, travessa padre Franklim, está sempre um mau cheiro e para
quando a requalificação da rua e por fím questionou o porquê do quadro de mérito ter sido
retirado da parede onde se encontrava. A presidente Carla Santana respondeu que na sua

opinião o quadro deveria ser novamente colocado na parede e iria ser votado pelos deputados
a reposição do mesmo. Em relação aos outros assuntos expostos pelo mesmo senhor o
Presidente António André, informou que os semáforos já tinha sido comunicado aos serviços
competentes e que estava em vias de resolução, e em relação ao saneamento da rua o assunto
já tinha sido falado na Câmara da Marinha Grande.

Depois de dadas as explicações ao solicitado, a Presidente Carla Santana colocou à

aprovação a colocação do quadro de mérito na parede da sala de reuniões da Junta de freguesia,
tendo sido aprovado por unanimidade a reposição do mesmo.

Nada mais havendo a referir, foi dada por encerrada a Assembleia pelas vinte e três horas e
quinze minutos de que se lavrou a presente acta, que depois de lida e aprovada vai pela
Presidente e Secretários ser assinada.

Moita, 23 de Abrilde 2018

A Presidente da Assembleia

O 1e Secretário
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