
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOITA
ACTA N9 3

Aos vinte e nove dias do mês de Junho de dois mil e dezoito, pelas vinte uma horas e trinta
minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia em sessão ordinária, com a seguinte ordem de
trabalhos:

Ponto um - Autorização para celebração do Acordo de Execução entre o Município da

Marinha Grande e Freguesia de Moita.

Ponto dois - Apreciaçâo da Atividade da Junta de Freguesia e informação financeira
referente aos meses de Abril, Maio e Junho 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 2, de vinte e três do mês de Abril de dois
mil e dezoito, previamente enviada aos Srs Deputados, sendo aprovada por unanimidade.

A Deputada Ana Paula, questionou novamente o Presidente sobre a questão do Dumper
abordado na reuniões anteriores, pelo facto de ter andado a recolher informações e constatou
que o mesmo precisa de ter matrícula para poder circular na via pública, tendo inclusive

apresentado o Dec. Lei sobre este tema, o Presidente respondeu que ainda esta semana tinha
pago o seguro e lhe responderam que não precisava de matrícula e sim o pirilampo amarelo,
para circular na via pública, mas que vai novamente obter mais informações e pediu â Deputada

Ana para deixar o Dec. Lei para tirar uma cópia.

O deputado llídio Carlos, questionou o Presidente da junta sobre o saneamento na rua do
Carvalho, pois o mesmo está a céu aberto, o que pensam fazer para tentar resolver a situação,
tendo o Presidente respondido, que a rua não têm saneamento e só fica resolvido quando for
feito o saneamento da Estrada ne 242, o Secretário da Junta Jorge Marques sugeriu que a Junta

alerte a Camara para notificar as donos das habitações, pois trata-se de um problema de saúde
publica.

O deputado llídio Carlos para terminar este período antes da ordem do dia, solicitou que o

Presidente pedisse ao empreiteiro que na entrada da rua direita e esquerda coloque um pouco

de alcatrão para evitar o solavanco, o Presidente respondeu que ia mandar o empregado da
junta acertar o pavimento como já tinha feito noutras vezes.

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

dos trabalhos desta Assembleia:

Ponto ne I - Autorização para celebração do Acordo de Execução entre o Município da

Marinha Grande e Freguesia de Moita.

O Presidente António André, fez a apresentação detalhada e pormenorizada e prestou

esclarecimentos, nomeadamente a revisão para os próximos quatro anos, com inicio em 01 de
Julho de 2018, com uma única novidade o aumento de23% do valor disponibilizado no mandato
anterior.

O deputado Hugo Henriques, questionou o porquê dos anexos não terem sido todos
enviados, tendo sido respondido pelo Presidente, que não foram enviados por lapso e que
posteriormente vão ser enviados aos deputados pela funcionária da Junta.
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Após a presentação e apreciação, passou-se para a aprovação do ponto ne 1, tendo sido

aprovado por unanimidade.

Ponto ne 2 - Apreciação da Atividade da Junta de Freguesia e informação financeira

referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2018.

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

Marques que fez a apresentação detalhada e pormenorizada e destacou a colaboração da Junta

com a Câmara Municipal da Marinha Grande e o mais relevante foi a entrada em

funcionamento em Junho da TUMG, mesmo depois de muito se ter dito que não era possível

este serviço à população da Moita. Ainda referiu que no relatório falta mencionar as

comemorações do 25 de Abril em colaboração com o Clube Desportivo Moitense, e que na sua

opinião a informação prestada neste relatório deve ser melhorada e mais completa, e prestou

esclarecimentos aos deputados.

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

meses que foram apresentados no relatório.

O deputado Hugo Henriques, fez um reparo nomeadamente à maneira como é
apresentado o relatório, que na sua opinião devia ser mais detalhado nas rubricas, de seguida

questionou o Presidente António André novamente sobre o RLIS, dado que o mesmo volta a ser

mencionado no relatório, tendo o Presidente respondido que o mesmo não está a ser executado
e que foi mencionado por lapso, tendo o deputado Hugo perguntado se não seria viável

contactar novamente a técnica para prestar este serviço, tendo a Presidente da Mesa reforçado

as palavras do deputado no mesmo sentido, pois trata-se de um serviço muito útil e importante
para a populaçâo da Moita. O Secretário Jorge Marques referiu que seria importante voltar a

falar com a Câmara Municipal sobre este assunto a ver o que se pode fazer.

O deputado Hugo Henriques, questionou o Presidente António André sobre a situação

rua da Sapinha, tendo o Presidente respondido que já fez vários contactos na companhia do
Enge gr; Damásio e cada proprietário é um caso e doar ninguém está disponível, e outros só

vendem os terrenos à Câmara, e têm de reunir com o vereador Carlos Caetano para ver quais

são as melhores diligências a tomar para ultrapassar esta situação de a obra não avançar.

O deputado llídio Carlos questionou o porquê do parque das merendas não ter as casa

de banho abertas todos dias, tendo o presidente respondido que não é viável nem aconselhável,
pois podem ser vandalizadas, o que se pode fazer é colocar um aviso com o número de telefone
da Junta a indicar onde se encontra a chave.

O deputado llídio Carlos questionou se o TUMG é à experiência ou definitivo, tendo o
presidente respondido que é para continuar definitivo, tendo o Secretário Jorge Marques
acrescentado que em relação aos locais de paragem, a Junta não foi ouvida sobre estas

localizações.

Fim deste ponto, passamos para o período do Público, tendo a Sra presidenta da mesa,

Carla Santana, dado a palavra à Sraa Lurdes que era a única freguesa presente , elogiado o

serviço da ïUMG.

Nada mais havendo a referir, foi dada por encerrada a Assembleia pelas vinte e três horas e

doze minutos de que se lavrou a presente acta, que depois de lida e aprovada vai pela Presidente

e Secretários ser assinada.
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Moita, 23 de Abril de 2018

Presidente da Assembleia

1e Secretário

,ìo

a/o

-[^+

7

Página 3 de 3


