
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOITA

ATA NÚMERO TRÊS

Sessão ordinária da Assembleia de Freguesia da Junta de Freguesia da Moita

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

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

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

Assembleia Senhora Carla Santana, secretariada pelo Primeiro Secretário Senhor José

Barbeiro Rodrigues e pelo Senhor Noel Fernandes em substituição da Segunda-

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

Período antes da Ordem do Dio

Assuntos de acordo com a lei.

Período da Ordem do Día

ls Apreciação e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia para o mandato

2O2t/202s.

2e Apreciação e Votação do relatório de Gestão e Conta de gerência 2021

3e Apreciação e Votação da Primeira Revisão ao Orçamento e PPI para o ano de 2022

4e Primeira alteração ao Mapa de Pessoal para 2022.

5e Apreciação do Mapa de Bens lnventariados da Junta de Freguesia

6e Apreciação da Atividade da Junta de freguesia e informação financeira referente

aos meses de dezembro de 202L, janeiro, fevereiro e março de 2Q22.

Período Depois do Ordem do Día

lntervenção do Público

A Presidente da Mesa da Assembleia deu as boas-vindas a todos os presentes e

procedeu à chamada para assinatura da folha de presenças, encontrando-se presentes

os Senhores Deputados pelo Partido Socialista llídio Carlos e Nádia Francisco, esta em

substituição do Deputado Celestino Aguinha, pela Coligação Unitária Democrática

Mário Soares e Noel Fernandes, este em substituição da deputada Juliana Costa e pelo
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+ MPM - Movimento pelo Concelho Neusa Silva, João Coelho e António Mendes, este

em substituição do deputado Jorge Marques. Mais informou que os Senhores

Deputados do Partido Socialista Celestino Aguinha, da Coligação Democrática Unitária

Juliana Costa e do + MPM - Movimento pelo Concelho Jorge Marques justificaram a

sua ausência sendo substituídos temporariamente, nos termos do artigo 78e e 79e da

Lei ne L69/99 de L8 de setembro, alterada pelas Leis ns 5-A/2002deLL de janeiro, ne

67/2007 de 31 de dezembro, Lei Orgânica ns L/2OLL de 30 de novembro, e Lei ne

75/2013 de L2 de setembro, pelos elementos Nádia Francisco, Noel Fernandes e

António Mendes respetivamente.

De seguida convidou o Senhor Deputado da Coligação Democrática Unitária Noel

Fernandes a ocupar o lugar da Segunda-Secretária

A sessão funcionou com nove elementos.

Estiveram também presentes os membros do Executivo, Senhor Presidente da Junta,

Franclim Ventura, Secretária, Teresa Monteiro e Tesoureiro Pedro Cunha e no público

os habitantes Senhor Octávio Rosa e Teresa Alves.

Antes de entrar no Período antes-da Ordem do Dia, a Presidente da Assembleia propôs

um voto de pesar pelo falecimento do anterior Presidente da Junta de Freguesia,

Senhor António André, cumprindo-se de seguida um minuto de silêncio.

Período antes do Ordem do Dia

A Presidente da Assembleia colocou à apreciação e à votação a ata número dezoito

datada de vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e um, do anterior mandato, a

qual foi aprovada por maioria com três abstenções do + MPM - Movimento pelo

Concelho, em virtude de não terem estado presentes na referida assembleia

De seguida a Presidente da Assembleia colocou à apreciação a ata da assembleia

anterior, tendo sido solicitado pela Deputada Neusa Silva do + Movimento pelo

Concelho a correção da ata nos pontos a seguir identificados, porquanto os mesmos

2



não transmitem a realidade do que se passou na assembleia, solicitando a que a ata

fosse retificada e apenas colocada à votação numa próxima assembleia

1 - O deputado João Coelho esteve ausente tendo sido substituído pelo deputado o

Hugo Henriques;

2 - Na página três, linha treze, no que respeita ao voto de orçamento deverá ser

acrescentado "da Câmara";

3 - Na página seis, penúltimo parágrafo, sugerem uma melhoria no que respeita ao

esclarecimento do assunto das fotocópias;

4 - Nas propostas quatro e cinco não está referido, devendo por isso ser acrescentado

que o + MPM - Movimento pelo Concelho solicitou apenas a retirada da proposta

quatro antes de avançar para votação por entenderem que se tratava de uma

ilegalidade que a Assembleia e a Junta estavam a cometer, pois tais competências

eram da Câmara. Ainda assim, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia

decidiu avançar com a proPosta;

5 - A proposta cinco que não chegou a ser colocada a votação. Nesta altura foi

demonstrada a indignação pelo +MPM - Movimento pelo Concelho pois foi firmado

pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia que o + MPM estava a prejudicar os

Moitenses;

6 - Na proposta seis, perante a afirmação do Senhor Presidente da Junta, deve ser

acrescentado, que o + MPM "estava de má-fé" e que iria dizer à família com quem já

se tinha comprometido que a obra já não se iria fazer por causa do + MPM

Mais acrescentaram que o +MPM - Movimento pelo Concelho repudiou esta situação,

tendo inclusive elogiado o Senhor Afonso Cardeira, defendendo que este ponto não

deveria ter sido retirado porque não tinha nada a haver com os outros anteriores

(propostas quatro e cinco) e que a Junta de Freguesia poderia muito bem decidir e

colocar a placa em homenagem se assim o entendesse

No uso da palavra a Senhora Presidente da Assembleia assumiu o lapso na redação da

ata no que respeita à ausência do deputado do +MPM João Coelho e a sua substituição

pelo deputado Hugo Henriques.
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No demais, referiu que a ata foi redigida tendo em conta a gravação áudio efetuada

com o consentimento dos presentes, sendo a ata apenas um resumo do que se passou

na assembleia e não uma transcrição. Mais opinou, sem prejuízo das questões

levantadas que a presente ata deveria ser colocada à votação, no entanto, a

assembleia era soberana.

De seguida deu a palavra aos deputados para se pronunciarem sobre a votação da ata.

lnterveio o deputado Mário Soares, o qual manifestou a sua opinião no sentido de a

ata ser colocada à votação

Os restantes deputados anuíram à exceção dos deputados do +MPM - Movimento

pelo Concelho.

Nesse sentido a ata foi colocada à votação tendo sido aprovada por maioria com três

votos contra dos deputados do +MPM - Movimento pelo Concelho que de seguida

apresentaram a seguinte declaração de voto, conforme a seguir se transcreve: _

Decloroçõo de voto

"Solicitamos alterações e propusemos melhorias a redação da ata no 2 de 28 dezembro 2022, à

Sra. Presrdente da Mesa da Assembleia Freguesia, Carla Santana.

Fomos informados, pela mesma via, que dado a ata já ter sido enviada aos membros da

assembleia não fazia sentido fazer qualquer alteração, sendo-nos proposto mencionar os

pontos para serem em conformidade corregrdos nesta assembleia de 08 abril.

Como entendemos que são pontos importantes e graves se passara/? nesfa assernbleia e que

não estão esc/arectdos em ata, ou foram mesmo omitidos, esta devia ser corrigida e por isso

adiada a sua votação para a proxima assembleia.

Lamentamos nâo ser aceite este adiamento para clarificar as posições e sentlmos na obrigação

de votar contra esfa aÍa no 2 de 28 dezembro de 2021, porque não esclarece a realidade e a

sequência de pontos que foram muitos sensíyeis e ocorreram nesfa sessâo, do qual deveria

ser o mals transparente e imparcialmente possível. Referimo-nos a fodos os facfos dlscufrdos

nas propostas no 4, no 5 e no 6 da sessão de 28 dezembro 2021.
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Os deputados + MPM - Movimento Pelo Concelho

João Coelho

Neusa Si/va

Antonio Mendes"

Antes de entrar no período da ordem do dia a Presidente da Assembleia deu a palavra

aos deputados:

lnterveio o deputado llídio Carlos do Partido Socialista que solicitou esclarecimentos

relativamente à veracidade ou não dos boatos que circulam nas redes sociais

referentes à cedência da carrinha da Junta de Freguesia ao Clube Desportivo Moitense,

a utilização do carro "Smart" adquirido pela Junta de Freguesia e onde o mesmo

permanece durante a noite

A deputada Neusa Silva do +MPM - Movimento pelo Concelho questionou sobre o e-

mail enviado posteriormente à documentação para a presente Assembleia referente à

listagem dos compromissos plurianuais.

A Senhora Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de

Freguesia, o qual antes de se pronunciar sobre as questões colocadas frisou

relativamente às considerações apresentadas pelo +MPM - Movimento pelo Concelho

à ata da assembleia anterior que as atas são resumos daquilo que é importante e

relevante para a reunião, entendendo ser desnecessária a transcrição de documentos,

pois as mesmas são sempre compostas por vários documentos anexos, como

declarações de voto, moções, recomendações e outros, lamentando a postura dos

deputados, que a serem verdadeiros autarcas, fariam as declarações de voto na hora e

não traziam o trabalho feito de casa, como é prática corrente

De seguida congratulou o grupo de trabalho da Assembleia de Freguesia composto

pelo Partido Socialista e pela Coligação Democrática Unitária pelo trabalho que tem
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Mais informou da realização das Comemorações do Aniversário da Transferência de

Concelho (19 de abril) e do 25 de abril

Relativamente às questões colocadas, desconhece os boatos que circulam nas redes

sociais, lamentando que as pessoas em vez de procurarem resolver os problemas

apenas saberem criticar, esclarecendo que o carro "Smart" foi adquirido para o serviço

da Junta de Freguesia e é utilizado para esse efeito sempre que necessário

No que respeita aos compromissos plurianuais e respondendo à deputada Neusa Silva

do +MPM - Movimento pelo Concelho referiu que os documentos foram enviados

apenas para conhecimento dos deputados e por uma questão de transparência do que

é feito no Executivo, não existindo qualquer obrigatoriedade no envio dos mesmos.

Período do ordem do dio

1e Apreciação e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia para o mandato

202tl202s.

A Presidente da Assembleia colocou o regimento à apreciação tendo sido feitas

algumas considerações pelo +MPM - Movimento pelo Concelho que mencionou o

facto de as gravações deverem ser profissionais, feitas por pessoas credenciadas e não

se justificar fazer as assembleias uma vez por ano noutro local que não seja a sede da

iunta de Freguesia

Sobre tais considerações a Presidente da Assembleia esclareceu que as assembleias

gravadas (som e imagem) dá a oportunidade às pessoas de poderem assistir às

assembleias a partir de suas casas, no entanto, tendo a Junta de Freguesia de

despender de bastante dinheiro, fica desde já salvaguardada esta situação, no caso de

vir a concretizar-se.

Quanto á realização das assembleias fora das instalações da Junta não se trata de uma

obrigatoriedade, mas sim de uma possibilidade para estar mais perto da população

atendendo ao espaço reduzido da Junta de Freguesia

Colocado o Regimento à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade, entrando
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2e Apreciação e Votação do relatório de Gestão e Conta de gerência 2021.

A Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta, o qual remeteu

para os documentos o teor da proposta

Colocada a proposta à apreciação dos membros da assembleia, interveio o Deputado

António Mendes do +MPM - Movimento pelo Concelho, que pediu esclarecimento

sobre as reconciliações bancárias

Dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta, este deu a palavra à Senhora Secretária

da Junta que esclareceu que a Junta tem duas contas no Banco Santander,

considerando-se uma à ordem e outra a prazo. O referido montante deveria ter sido

creditado na conta a prazo, pois tratava-se de juros e, por lapso do Banco, foi para a

conta à ordem, tendo por esse motivo de ser retificado mantendo, no entanto,

inalterado o valor global existente na conta

Colocada a proposta à votação foi a mesma aprovada por unanimidade. De seguida

também foi aprovada, em minuta, por unanimidade, para produzir efeitos imediatos. -

3e Apreciação e Votação da Primeira Revisão ao Orçamento e PPI para o ano de

2022

A Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta, o qual disse que a

revisão foi feita de acordo com as necessidades da freguesia, tendo em conta a sua

dimensão geográfica e de acordo com as competências que possui'

Pediu a palavra o Senhor Deputado João Coelho, +MPM - Movimento pelo Concelho, o

qual questionou se o orçamento contempla atividades e investimentos para idosos,

jovens e saúde e a que se deve a subida das despesas correntes com os custos do

pessoal

A Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta, o qual no

uso da mesma esclareceu que a subida com os custos do pessoal não se assemelha

nem de longe com o que a Câmara está a fazer neste momento em aumentar as

despesas para mais de um milhão. No que respeita à Junta de Freguesia tudo farão
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Mais salienta que as questões referentes a jovens, idosos e saúde são competências

exclusivas da câmara municipal, no entanto, naquilo que a lei permite, a Junta apoia,

dando como exemplo, o apoio que está a dar para a realização da visita de estudo na

Escola Básica da Moita e para a cultura com as comemorações que irão ser realizadas

nos dias 24 e 25 de abril apoiando as associações da freguesia

No que respeita à saúde encontrava-se em curso um protocolo com a Santa Casa da

Misericórdia, para permanência de uma psicóloga na Junta de Freguesia, uma vez por

semana, para apoio à população, mas por motivos que a Junta de Freguesia

desconhece a Câmara Municipal susteve essas conversações, tais como outras

situações banais como tapar buracos que a Câmara tem impedido de a Junta fazer

porquanto referiu na Assembleia Municipal que tinham contratada para o efeito uma

empresa, mas a verdade que que nunca chegou nada à Moita

lnterveio ainda a deputada Neusa Silva do +MPM - Movimento pelo Concelho que

questionou sobre os abates/amortizações dos bens pertences à Junta de Freguesia

uma vez que constava no lnventário a compra de secretárias e cadeira, ao que a

Secretária da Junta de Freguesia referiu que apesar de algumas já terem sido

destruídas teriam de constar no ativo da Junta de Freguesia

Colocado a Primeira Revisão ao Orçamento e PPI para o ano de 2022 à votação, foi

este aprovado por maioria com seis votos a favor, zero votos contra e três abstenções.

De seguida também foi aprovada, em minuta, por unanimidade, para produzir efeitos

imediatos.

A Presidente de seguida deu a palavra aos Deputados que se abstiveram para

querendo apresentar a sua Declaração de Voto, o que fizeram conforme transcrição

que se segue:

Decloroção de voto

Da revisão ao orçamento para 2022, a distribuição do excedente financeiro do ano transato

(7ô.913,68€), originados pelo encerramento de contas de 2021, verificou-se que não ficou

executado quase de metade do orçamento de 2022 pelos dois anteriores executivos da Junta.
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Com esta revisão este executivo tem o maior orçamento de sempre nesta autarquia

(259.014,79€), resultado da herança deixada pelo anterior executivo e parte deste novo, que

não executaram cerca de77% das despesas de capital.

Com os cofres cheios, este executivo não planeia a curto e médio prazo um plano de atividades

onde incluía a população idosa, os jovens e a saúde.

Exige-se sempre, mas nestes tempos ainda mais que, os investimentos a realizar sejam

estratégicos e com elevada rigor do seu custo-benefÍcio.

Encontrámos verbas exageradas e uma política de despesismo em rubricas que não são de

primeira necessidade.

Preocupa-nos o aumento dos custos com o pessoal, nunca antes atingidos, quase 100 mil

euros, sem que parte dos funcionários esteja legalizado.

Para o tamanho da nossa freguesia, estes elevadíssimos custos vão comprometer os anos

seguintes, muito difícil depois ter verbas para outras necessidades básicas e de investimento.

O nosso voto na revisão do orçamento para 2022, e abstenção.

Moita, 08 de abril de 2022

Os deputados MPM

João Coelho

Neusa Silva

Antonio Mendes"

De seguida, o Senhor Presidente da Junta reagiu à declaração de voto apresentada,

lamentando uma vez mais a postura que o +MPM - Movimento pelo Concelho assume

nas assembleias de freguesia

Mais apelou aos presentes, designadamente aos deputados do +MPM - Movimento

pelo Concelho para que esta situação termine e não continue assim nos quatro anos

de mandato, pois deveria de haver uma união no sentido de todos juntos trabalharem

para a Moita

4s Primeira alteração ao Mapa de Pessoal para 2O22.

A Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta, o qual salientou a

necessidade de contratarem uma administrativa considerando que a Lídia está a meio

tempo e é a Teresa quem está a assegurar todo o tipo de serviço administrativo,

designadamente o horário de funcionamento ininterrupto da Junta de Freguesia._

Colocada a proposta à votação foi a mesma aprovada por unanimidade. De seguida

também foi aprovada, em minuta, por unanimidade, para produzir efeitos imediatos. _
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5e Apreciação do Mapa de Bens lnventariados da Junta de Freguesia.

A Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta, o qual disse

tratar-se do património da Junta de Freguesia até trinta e um de dezembro de dois mil

e vinte e um.

6e Apreciação da Atividade da Junta de freguesia e informação financeira referente

aos meses de dezembro de 2O2I, janeiro, fevereiro e março de 2O22.

A Presidente da Assembleia congratulou o executivo pela nova imagem e estrutura na

apresentação do Relatório

De seguida deu a palavra ao Presidente da Junta, o qual sobre o assunto remeteu para

os documentos.

Posteriormente deu a palavra aos deputados, tendo intervindo o deputado do +MPM -
Movimento pelo Concelho, António Mendes que questionou sobre o facto da freguesia

da Moita não participar no projeto eco freguesias e sobre o número de pessoas que

foram ao Congresso da ANAFRE.

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que a Junta de Freguesia não

reunia condições para participar no projeto eco freguesias, pois para além de serem

obrigados a pagar uma quota, tinham de se encontrar preenchidos determinados

requisitos como por exemplo o asfaltamento das ruas, existência de passeios, de

gimnodesportivos, de saneamento, de jardins, e em troca não usufruiriam de nada. _

Mais esclareceu que ao Congresso da ANAFRE foram quatro elementos, dois efetivos,

sendo os Presidentes da Junta e Assembleia de Freguesia e dois observadores, sendo a

Secretária e o Tesoureiro da Junta de Freguesia

Período depois da ordem do dia

Estiveram presentes os habitantes Octávio Rosa e Teresa alves, tendo o primeiro

sugerido que a Junta ou a Assembleia de Freguesia tomasse uma posição sobre a

guerra na Ucrânia
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O Senhor Presidente da Junta de Freguesia propôs que se fizesse um minuto de

silêncio não só pela guerra da Ucrânia, mas por todas as pessoas que sofrem as causas

das guerras em particular as crianças, os idosos e as mulheres indefesas que por força

da situação não conseguem fugir e por isso não têm acolhimento noutros países,

cumprindo-se de seguida um minuto de silêncio

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

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

vai pela Presidente e Secretários ser assinada

Moita, S de abril de2O22

A Presidente da Assembleia
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