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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOITA
ACTA N9 4

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

trabalhos:

Ponto um - Aprovação de Adenda ao Acordo de Execução e autorização para a
celebração - Delegação de Competências do Município da Marinha Grande na
Freguesia da Moita.
Ponto dois - Apreciação da Atividade da Junta de Freguesia e informação financeira
referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2OL8.

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

da

Assembleia informado os deputados de não haver correspondência recebida.
De seguida procedeu-se à aprovação da Acta ns 3, de vinte e nove do mês de junho de
dois mil e dezoito, previamente enviada aos Srs Deputados, sendo aprovada por unanimidade.

O deputado llídio Carlos, questionou sobre a rotunda da rua esquerda no lugar da
Almoínha Velha, a possibilidade de melhorar a mesma, tendo o Presidente respondido que é
uma questão de hábito, mas vai voltar a falar com a Câmara para ver se a mesma pode ser
melhorada.

O deputado llídio Carlos, voltou a questionar o Presidente da junta sobre

o

saneamento e mau cheiro na rua do Carvalho, para saber se houve desenvolvimentos desde a
ultima Assembleia, tendo o Presidente respondido que já reportou o assunto através de mail a
Câmara, e os técnicos já vieram fazer a primeira fiscalização para identificar o local, e vão
seguir as restantes diligências.

O deputado Hugo Henriques, questionou sobre a rua da Sapinha, a fim de saber
como está a situação do começo da execução da mesma, tendo o Presidente respondido que é
para fazer ainda este ano, vai levar tapete e não ciclovia e vão primeiro notificar os confinantes
para cortarem as arvores e limparem numa faixa de dez metros de cada lado e a seguir
começar a colocar o tapete.
O deputado Hugo Henriques, volta a questionar sobre os terrenos junto da Capela
da Moita, como está a situação da aquisição dos mesmos para a Junta da Freguesia, tendo o
Presidente respondido que têm falado com a Câmara e a situação está difícil, dado que dos
cinco lotes iniciais, dois já foram vendidos e a agora a situação ficou mais complicada, mas
continuam a dizer que os mesmos são para adquirir a favor da Junta de Freguesia da Moita.
De imediato se entrou no período "Ordem do Dia" com a apreciação dos seguintes pontos

dos trabalhos desta Assembleia:

Ponto ns l- - Aprovação de Adenda ao Acordo de Execução e autorização para a
celebração - Delegação de Competências do Município da Marinha Grande na
Freguesia da Moita.

O Presidente António André, fez a apresentação e passou a palavra ao Secretario
Página 1 de 3

Jorge Marques para prestar esclarecimentos mais pormenorizados.

O acordo de execução entre a Câmara e a Junta de Freguesia de Moita, tinha todas as
condições para entrar em vigor a 1 de julho do corrente ano. Mas devido a um erro de datas
por parte do executivo da Câmara, teve que se fazer agora uma adenda ao acordo e que
nestas condições apenas vai entrar em vigor a 01 de outubro de 2018.
Para que a Junta de Freguesia de Moita não ficasse prejudicada, o secretário Jorge Marques
defendeu em assembleia municipal que esta alteração de datas estava a prejudicar a Junta e

os Moitenses no valor de cerca de 4.500,00€, e estes tinham que ser ressarcidos porque
cumpriram todas as diligencias necessárias. A Presidente de Câmara assumiu em assembleia o
erro político que estava a cometer e vai ressarcir a Junta de Freguesia desse valor ou valor
superior em material para passeios a fornecer ainda este ano de 201-8, como forma de
compensação.
Após a apresentação 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 julho, agosto e setembro de 2018.

O Presidente António André, referiu algumas atividades e trabalhos realizados nesses
meses que foram apresentados no relatório, e explicou que o serviço do RLIS nunca deixou de
ser prestado pela Junta de Freguesia, é prestado em conjunto com a Santa Casa da
Misericórdia da Marinha Grande, a assistente Social continua a receber as pessoas através do
encaminhamento por parte da Junta de Freguesia com mobilidade reduzida, desloca-se uma
carrinha à Junta de Freguesia para transporte das mesmas.
A Deputada Ana Paula, defende que em relação a este assunto do RLIS, o mesmo devia
ser prestado na Junta de Freguesia, quando fosse solicitado pelos fregueses.
O deputado Paulo Marques questionou o Presidente António André sobre a verba de
123,00€ atribuídos ao Jornal da Marinha Grande, o qual respondeu que o mesmo se trata de
uma verba atribuída a publicidade sobre as comemorações do aniversario da junta de
freguesia da vieira de Leiria.
O deputado Hugo Henriques, mais uma vez, fez um reparo nomeadamente à maneira
como é apresentado o relatório, que na sua opinião devia ser mais detalhado, específico, nas
rubricas apresentadas, mais parece cópia do anterior e questionou o Presidente António André
sobre as obras da Escola Primária, o qual respondeu que segundo as informações que dispõe o
empreiteiro pode começar quando quiser.

O Presidente respondeu que em relação ao relatório é o que vigora há muitos anos
nesta junta. O Secretário Jorge Marques referiu também que o relatório da atividade da Junta
apresentado não é o mais explicito e que dever-se-ia descrever nas diversas rúbricas, a
verdadeira atividade da Junta, nomeadamente ao nível dos trabalhos no exterior que não são
relatados nem se conhecem. Acrescenta ainda que falta no relatório, por exemplo, as
comemorações do 25 de Abril. O Presidente acrescentou que também falta a sua participação
em reunião sobre as Marchas Populares.
Depois de analisada a Atividade da Junta, os deputados manifestaram que o mesmo
deveria ser melhorado.
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Fim deste ponto, o Presidente informou que nos dÍas 4 e 5 de outubro se vão
comemorar os 33 anos da elevação da Moita a Freguesia, nomeadamente dia 4 às lShoras e
30 minutos é o hastear da Bandeira e no dia 5, pelas t horas e 30 minutos uma caminhada na
Moita, com partida da iunta de Freguesia seguida de um almoço volante de Porco no espeto
para toda a população e no final uma animação musical.
Nada mais havendo a referir, foi dada por encerrada a Assembleia pelas vinte e três horas e
pela
Presidente e Secretários ser assinada.

oito minutos de que se lavrou a presente acta, que depois de lida e aprovada vai

Moita, 27 de setembro de 2018

A Presidente da Assembleia
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