
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOITA

ATA NÚMERO UM

Primeira Sessão Extraordinária da Assembleia de Freguesia da Junta de Freguesia da Moita

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

Assembleia de Freguesia em sessão extraordinária, na sede da Junta de Freguesia da Moita,

sita na Estrada da Nazaré, número cinquenta e oito, presídida pela Presidente da Assembleia

Senhora Carla Santana, secretariada pelo Prímeiro Secretárío Senhor José Barbeiro Rodrigues e

pela Segunda-Secretária Senhora Juliana Costa de acordo com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um: Apreciação e votação da Segunda Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de

lnvestimentos, para o ano de 2021-;

Ponto Dois: Atualização do Regimento da Assembleia de Freguesia;

Ponto Três: Proposta de Constituição de grupos de trabalho com os seguintes objetivos: _

Organização das Comemorações do 25 de abril;

Organização da Comemoração de Aniversário da Freguesia;

Organização das Comemorações da Transferência de concelho;

Festividades de Fim de Ano e Caminhadas

Ponto Quatro: Apreciação do exercício de funções do Presidente da Junta de Freguesía a meio

tempo

Após início da reunião, foi feita a chamada para assinatura da folha de presenças,

encontrando-se presentes os Senhores Deputados pelo Partido Socialista llídio Carlos, pela

Coligação Unitária Democrática Mário Soares e pelo + MPM Neusa Silva, João Coelho e Jorge

Marques. Foi igualmente chamado o eleito pelo Partido Socialista Celestino Rosa Aguinha,

tendo a Presidente da Assembleia verificado a sua identidade e legitimidade e o investido nas

suas funções. A sessão funcionou com nove elementos.

Seguidamente a Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de

Freguesia, para introduzir o Primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos. Este passou a palavra à

Senhora Secretária, a qual salientou a necessidade de proceder à alteração da segunda revisão

do Orçamento Plano Plurianual de lnvestimentos do ano corrente, para a inclusão de um novo

projeto (aquisição de um triciclo elétrico) no Plano Plurianual de lnvestimentos, o que origina a
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revisão do orçamento da despesa, no que diz respeito às despesas de capital. Como havia

rubricas na parte das despesas correntes que não tinham dotação, fez-se também uma

alteração ao orçamento.

À solicitação da Senhora Presidente da Assembleia, o Senhor Deputado Jorge Marques referiu

tratar-se de um ajuste de rubricas de baixos valores que mesmo sendo necessárias, o atual

executivo mantém as opções do anterior executivo.

Mais referiu que os orçamentos continuam a não definir rigor e racionamento das prioridades

em função das necessidades reais da freguesia e dos moitenses

Pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia foi esclarecido que a proposta da revisão do

orçamento é clara e necessária, não se estando a discutir a forma como este ou o anterior

executivo trabalhava.

Seguidamente a Senhora Presidente da Assembleia colocou a proposta à votação, a qual foi

aprovada por maioria com seis votos a favor e três abstenções dos Senhores Deputados do

+MPM, tendo o Senhor Deputado Jorge Marques apresentado a declaração de voto que se

anexa à presente ata e se dá aqui por integralmente reproduzida

Colocada a proposta à votação em minuta, foi a mesma aprovada por unanimidade. _

Passando ao Ponto Dois, foi proposto pela Senhora Presidente da Assembleia a constituição de

um grupo de trabalho com o objetivo de atualizar o Regimento da Assembleia de Freguesia ao

que os deputados anuíram, fazendo parte do mesmo todos os Senhores Deputados da

Assembleía.

Entrando no ponto número três, a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia deu a

palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, o qual manifestou a vontade de trabalhar

com os Senhores Deputados da Assembleia, criando grupos específicos para organização de

eventos oficiais e não oficiaís.

Colocada a proposta à consideração dos Senhores Deputados, o Senhor Deputado Jorge

Marques disse não haver necessidade na formação desses grupos, pois a lei prevê constituição

destes grupos nas grandes cidades e não em freguesias pequenas como a nossa.

Foi dada a palavra ao Senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia, o qual reforçou a ideia já

transmitida pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, acrescentando que ideia seria criar
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empatia no grupo de deputados de forma a enriquecer a freguesia



Pelo Senhor Deputado Jorge Marques foi dito gue os deputados do +MPM estão disponíveis

para contribuir com ideias, como por exemplo discutir os problemas de trânsito, a saúde dos

idosos, mas não para integrar estes grupos específicos.

Assim sendo, os grupos irão ser constituídos pelos Senhores Deputados do Partido Socialista,

llídio Carlos, Celestino Aguinha e Carla Santana e pelos Senhores Deputados da Coligação

Unitária Democrática, Mário Soares, Juliana Costa e José Barbeiro Rodrigues.

Terminando a ordem de trabalhos foi dado a conhecer aos deputados que o Senhor Presidente

da Junta de Freguesia irá exercer as suas funções em regime de meio tempo nos termos do

artigo27.e, nes 2 e 3 da Lei 769/99 de 1.8 de setembro.

Antes de finalizar a sessão, o Senhor Deputado Jorge Marques pediu a palavra para lembrar

que as contas de gerência do executivo anterior deveriam ter sido apresentadas nesta

Assembleia, solicitando que as mesmas lhe fossem enviadas por e-mail

Foi esclarecido pela Senhora Secretária da Junta de Freguesia que de acordo com a nova lei já

não é necessário as contas da gerência do executivo cessante serem apresentadas na

Assembleia, de qualquer forma a sê-lo, seria numa Assembleia Ordinária

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

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

pela Presidente e Secretários ser assinada

Moita, 5 de novembro de 2021"

A Presidente da Assembleia

Q"-à k*,Ç0.*
O 1s Secretário
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