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Assembleia de Freguesia da Moita dos Ferreiros
ORGÃO DELIBERATIVO

Ata nº 2
Reunião Ordinária de 23 de dezembro de 2017
Início da Reunião: 21:23 horas
Términos da Reunião: 00:46 horas
Membros do Órgão Deliberativo que compareceram à reunião:
Presidente: Leonel António Alexandre Batista Baptista
1.º Secretário: Milene Salomé Rego dos Reis
2.º Secretário: Susana Maria Miranda Veiga Rosa
Vogais: Luís Perdigão, Fátima Margarida Fonseca, Ricardo José Reis da Silva Rego, Ana Lídia
Batista, Pedro António Perdigão e Lívia Vieira
Faltas Justificadas: 0
Faltas Não Justificadas: 0
Membros do Órgão Executivo que compareceram à reunião:
Presidente: Maria do Rosário Prazeres da Silva Bento
Secretário: Rosa Maria Ferreira Querido Neves
Tesoureiro: Joaquim António Rosa
-----------------------------ABERTURA DA ACTA-----------------------------Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, no salão Nobre da Junta de
Freguesia, sita na Rua 13 de Maio n.º 1, Vila de Moita dos Ferreiros, pelas vinte e uma horas e vinte e
três minutos reuniu em Sessão Ordinária a Assembleia de Freguesia da Moita dos Ferreiros, com a
seguinte ordem de trabalhos: Ponto I – Apreciação da Informação Escrita da Senhora Presidente do
Executivo, acerca da atividade da freguesia, apresentada em cumprimento do disposto na alínea e)
do nº2 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de setembro; Ponto II – Proposta nº 1/2017 – Discussão e
votação da proposta relativa à “Alteração do Regimento da Assembleia de Freguesia de Moita dos
Ferreiros; Ponto III – Proposta nº 2/2017 - Discussão e votação da proposta relativa à “4.ª Revisão
ao Orçamento da Receita e da Despesa”; Ponto IV – Proposta nº 3/2017 - Discussão e votação da
proposta relativa à “Revisão ao PPI – Plano Plurianual de Investimentos”; Ponto V – Proposta nº
4/2017 – Discussão e votação da proposta relativa à “Atribuição de apoio financeiro à Liga de
Amigos do Centro Social Paroquial de Moita dos Ferreiros”; Ponto VI – Proposta nº 5/2017 –
Discussão e votação da proposta relativa à aprovação do “Orçamento de Receitas e Despesas, do
Plano Plurianual de Investimentos e do Mapa de Pessoal para o ano Financeiro 2018; Ponto VII –
Apreciação do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças; Ponto VIII – Apreciação do Regulamento
do Cemitério da Freguesia de Moita dos Ferreiros; Ponto IX – Nomeação de Comissão de Trabalho
para a elaboração de Regulamento de Financiamento às Associações e Entidades sem fins lucrativos
da Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes da ordem de trabalhos----------------------------Antes da ordem de trabalhos tomou posse como membro efetivo desta Assembleia de Freguesia o
cidadão Pedro António da Costa Perdigão, a sua identificação foi assegurada pelo Presidente de
Mesa, por seu conhecimento pessoal. O Presidente da Mesa informou, que o Sr. António Primor,
requereu a substituição, tendo sido a senhora Ana Lídia Batista o membro substituto, nos termos
legais, e deu conhecimento de uma reunião promovida pela AFCL que visava a presença de todos os
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presidentes de Assembleias de Freguesia do nosso concelho. Pediu a palavra Pedro Perdigão que
questionou o executivo sobre as características do terreno do cemitério, mais especificamente
aquando dos enterramentos, se pudesse fazer uma mistura com outro tipo de terra para facilitar o
trabalho e assegurar uma cobertura homogénea. Respondeu a Senhora Presidente que o terreno tem
características próprias e que na maioria dos enterramentos, e sempre que possível, procede-se a
uma mistura com terreno mais saibroso. Pediu também a palavra a Senhora Presidente do Executivo
para expressar o seu reconhecimento desta Junta, às pessoas que colaboram, gratuitamente, na
iniciativa “Férias Vocacionais” promovida pela Junta, nomeadamente, Milene Reis, Sandra Filipe, José
Maria Vieira, Leonel Batista e Samuel Andrade. Além deste reconhecimento a Presidente do
executivo sugeriu ainda um voto de louvor ao Padre José Cruz pelos seus 25 anos de sacerdócio, que
após votação foi aprovado por unanimidade pelos presentes e sugeriu ainda um voto de louvou ao
Padre Carlos Branco pelos 20 anos ao serviço da nossa paróquia, louvor esse que também foi
aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordem de trabalhos ---------------------------------------------PONTO I – Apreciação da Informação Escrita da Senhora Presidente do Executivo, acerca da
atividade da freguesia, apresentada em cumprimento do disposto na alínea e) do nº2 do artigo 9º da
Lei 75/2013, de 12 de setembro. Questionou Ricardo Rego sobre a segurança de umas caixas de
recolha de águas pluviais na estrada de Casal Moinho, sobre a questão da fibra ótica estar ou não na
nossa freguesia, se a questão do saneamento no Casal Novo estava resolvida e qual a razão para não
se ter ainda conseguido a paragem de autocarros no Casal da Boavista – Misericórdia. Milene Reis
perguntou ao executivo se já haviam novas resoluções para a sinalética do cruzamento da estrada
Pinhôa – Bairro dos Reis - Moita dos Ferreiros. Lívia Vieira quis saber qual o ponto de situação da
estrada Casal da Várzea / Vale da Fonte, se os pontos problemáticos do saneamento do Casal Moinho
e Casal da Várzea estavam devidamente reportados nos serviços da Câmara Municipal, questionou
sobre os avanços no espaço verde junto à Creche, na escola fez referência a um corrimão
deteriorado que não voltou a ser pintado, sobre um pedaço de pavimento solto que pode constituir
um perigo aos utilizadores, e das traseiras do edifício da EB estarem numa zona de penumbra,
questionou ainda se as funcionárias das AAAF tinham formação para a função que desempenham.
Pedro Perdigão questionou em que estado estão as negociações com a GNR, relativamente às novas
instalações. Respondeu a Senhora Presidente do Executivo: i) as grelhas já foram referenciadas aos
serviços da CML, através de um levantamento elaborado pelo Eng.º Pedro Rolim a Junta aguarda
resposta da CML; ii) sobre a paragem de autocarros a Junta de Freguesia já fez o que lhe compete,
enviou o pedido à Câmara, o mesmo foi solicitado à rodoviária pela CML, aguarda-se a resposta da
mesma; iii) a questão da fibra ótica esta Junta não tem nenhuma comunicação ou pedido neste
sentido e, não cabe à mesma solicitar, mas sim referenciar junto das entidades competentes a
necessidade; iv) cruzamento da Pinhôa – Bairro dos Reis – Moita dos Ferreiros não houve mais
desenvolvimentos em relação à última assembleia; v) saneamento do Casal Novo está agendada para a
segunda ou terceira semana de Janeiro a conclusão, ainda no saneamento sobre os pontos críticos do
Casal moinho e da Várzea, estão devidamente reportados; vi) estrada Casal da Várzea/Vale da
Fonte, já foi limpa, aguarda-se agora que passe o inverno para se puder concluir a sua beneficiação,
contudo já há acordo para o encaminhamento das águas pluviais; vii) na escola, as obras de
manutenção/conservação o procedimento é diferente, tem que existir uma referenciação por parte
da coordenadora do estabelecimento escolar, para o agrupamento e deste para a CML, sendo que
este remete à Junta o que diz respeito às competências delegadas, relativamente a questão do
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pessoal das AAAF os mesmos estão atualmente em formação; viii) espaço verde junto da creche a
previsão que lhe foi dada é que os trabalhos continuaram em Março; x) posto da GNR aguarda-se
comunicação, na sequência da minuta de protocolo que lhes remetemos. -------------------------------Ponto II – Proposta nº 1/2017 – Discussão e votação da proposta relativa à “Alteração do Regimento
da Assembleia de Freguesia de Moita dos Ferreiros. Propõe-se que em vez de ler-se “depois da
ordem do dia” se altere a redação para “imediatamente após o período de antes da ordem do dia”, no
artigo 29º. A proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------Ponto III – Proposta nº 2/2017 - Discussão e votação da proposta relativa à “4.ª Revisão ao
Orçamento da Receita e da Despesa”. Aprovada por unanimidade dos presentes com direito a voto. -Ponto IV – Proposta nº 3/2017 - Discussão e votação da proposta relativa à “Revisão ao PPI – Plano
Plurianual de Investimentos”. Proposta aprovada por unanimidade dos presentes com direito a voto. Ponto V – Proposta nº 4/2017 – Discussão e votação da proposta relativa à “Atribuição de apoio
financeiro à Liga de Amigos do Centro Social Paroquial de Moita dos Ferreiros”. Milene Reis e Pedro
Perdigão questionaram o porquê do apoio estar a ser remetido à Liga dos Amigos do Centro Social
Paroquial e não diretamente ao Centro Social Paroquial, sendo este a figura como entidade fiscal.
Apos esclarecimento da presidente da junta, propôs a mesa, ao executivo a alteração dos termos da
proposta e a aceitação da mesma pela assembleia. No decorrer da discussão a senhora Rosa Querido
Neves manifestou-se contra a proposta da mesa, de imediato o presidente da assembleia suspendeu
a mesma por um período de dez minutos, para o executivo reunir. Retomados os trabalhos o
executivo deliberou no sentido de passar a ler-se no texto da proposta “Centro Social Paroquial de
Moita dos Ferreiros”, em vez de Liga dos Amigos do Centro Social Paroquial de Moita dos Ferreiros.
tendo efetuada a alteração à proposta nº4/2017 foi aprovada por unanimidade dos presentes com
direito a voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto VI – Proposta nº 5/2017 – Discussão e votação da proposta relativa à aprovação do
“Orçamento de Receitas e Despesas, do Plano Plurianual de Investimentos e do Mapa de Pessoal para
o ano Financeiro 2018. A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes com direito a voto. -Ponto VII – Apreciação do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças. O Regulamento foi apreciado
pelos presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto VIII – Apreciação do Regulamento do Cemitério da Freguesia de Moita dos Ferreiros. O
Regulamento foi apreciado pelos presentes. --------------------------------------------------------------Ponto IX – Nomeação de Comissão de Trabalho para a elaboração de Regulamento de Financiamento
às Associações e Entidades sem fins lucrativos da Freguesia. Foi nomeada uma comissão composta
por: Milene Salomé Rego dos Reis, Susana Maria Miranda Veiga Rosa, Rui Perdigão, Ricardo José
Reis da Silva Rego e Pedro António da Costa Perdigão. Esta mesma comissão tem como objetivo
elaborar um Regulamento de Financiamento às Associações e Entidades sem fins lucrativos da
Freguesia e tem inicio hoje e extingue-se no dia 31 de março de 2018. ---------------------------------Antes de dar por encerrados os trabalhos, o Presidente da Mesa expressou os seus votos de boas
festas, que foram retribuídos pelos presentes. ----------------------------------------------------------Às zero horas e quarente e seis minutos do dia vinte e quatro de dezembro de dois mil e dezassete
nada mais havendo a tratar deu o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia por encerrada a
sessão, da qual se lavrou a presente ata que vai ser lida e assinada por ele e por mim que a redigi. --Leonel António Alexandre Baptista
Milene Salomé Rego dos Reis
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