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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOINHOS DA GÂNDARA

Act* llftÍmero §efenÍa e Nove

€
/*

Aos Vinte e Sete dias do mês de Setembro de Dois l*lil e Dezanoveí pelas Yi*te e Um horas e
Cinquenta minutss, reuniu a Â§§E!,IELEIÂ de FREGU=SIA DE ]I{OIHHOS §Â GAHDÂRA em

sessãc Ordinária, nã Sede da lunta de Freguesia, de Quinta dos Vigárias, concelho de
Figueira da Fsz.

Com a seguinte ordem de Trabalho(s):

1.

Período Àntes da Ordem dc Dia
1.1. Infsrmações do Presidente da Assembleia de Freguesia
1.2. Âpreciaçâo e votação da ata da última sessão
1.3. Interuenções de Carater Geral

2.

3.

Períads da ardem do dia
2.L. Informações da Presidente de lunta de Freguesia
2.2. Discussão: Transferência de Competências para as Autarquias locais 2020
Períado §estinado à Intervenção da Pública

Estiueram uresentes:

L
JüRGE }4ATTU=L RODRIGUES E §ILVÂ

- PRESIDEÍ{T=

SüFIA F,IÂRGARIDA CRUZ FIGUEIREDO - 10 SECRETÁRIG
RENATA LCURTNÇO PELICHO MONTETRO

- 20 SECRTTÁRrS

LUIS MANUEL §IF4ÕES TqATIAS _ VOGÂL
]OST CÀRLüS CABETE FTRREIRA

- VOGÀL

CA§.LO§ F{Aí{UEL GOr{ÇALVE§ ÂZEtrHA

-

VOGAL

LUÍS MAí{UEL SILVA MARGATO - VOGÂL
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOINHOS DA GÂNDARA

DAVID G*Í§ÇALVES r.4ÂRGATO - VOGAL

1.

/,

«

F discussão das ordens de trabalho foi a seguintel
Feríod$ Antes da Ordem ds Dia
1,1. Informações do Presidente da Àssemhleia de Fregsesia

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia iniciou a sessão. dando as boas vindas a

todos os presentes. Entregau de seguida algumas informações em fçrmato papel, que já

L

tinha enviado em fsrmato digital, a todos os elementos da presente assembleia de
freguesia. -----1.2, Apreciação e votação da ata da última sessão
O Presidente da Ívtesa da Àssembleia de Freguesia questionou os elementos da mesa se
haveria alguma questão a colocar ou algo a acrescentar à ata enviada, para qile se
procedesse à votação da mesma.-------

Não havendo apreciações procedeu-se à votação da ata da última assembleia, ficando
aprovada por unanimidade dos presentes.

1.3, Intervenções de Carater Geral
O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu a palavra à Vogal Sofia Figueiredo
que apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Àlbano Lé, primeiro
presidente desta lunta de Freguesia (anexo 1).

O V*gal Carlos Azenha salicitou a palavra, referind* que concorda cüm

*

vato de pesar
apreseiltada. Acrescentou que no funeral do Senhar Albano Lé achou estranho não ter vist*
a Ba*deira da lunta de Freguesia.

ü Presidente da Mesa conc*rdou com

a observaÇãs apres€ntada.

A Presidente da lunta de Freguesia referiu que a bandeira esteve pendurada a meia haste
durante dois dias e que a presença dela foi impassível por motivos labsrais, mas fez-se
represe*tar. ----Procedeu-§e à votaçãs do Voto de Pesar apresentado, ficando aprovado por unanimidade

das presentes.

0 v*çal

Luís t'4argato intenreio, dizendo que soube da existência de um ninha de vespa
asiática perto da ordenha de Ribas. Também referiu que foi mordida uma pessoa que teve

de tomar antibiótico. Questioncu se a lunta de Freguesia tem ccnhecimentc

dessa

situaçãc.
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A Presid*nte da lunta de Freguesia informa que não tinha conhecimento, mas que as
pe§soas estão informadas e devem contactar as entidades respcnsáveis por esse
acorfipanhamento, tais como os Bombeiros, a preteção civil, a lunta de Freguesia entre
outras que entender uteis e que articulem entre si. Relembra que o principal cuidado é
nuncâ t*car nos ninhos. Este será identificado e natificado.-------

O V*gatr Carlas Azenha, infarmou que na Travessa de Nassa Senhora da Saúde, a filha d*
§r. lssé F'lelanda acha que aquela passagem é dela, não permitindo a passagem de outras
pe§ssas. Propõe à lunta de freguesia que peÇa um parecer à Câmara Municipal sobre a
Iegalidade e se a Travessa é particular ou de passagem pública.

*

V+gal David lvlargato, referiu que durante esta semana, ftG carminho em direçãa à
Lafrana, verificou um sinal de <<vacas>> nos dois sentidos, Rua 1o de Maic. E que nesta rua

nã* circulam vacas. Logo deveria ser retirado. Também viu outro de tr*vessia de pe§es,
onde ninguém circula a pé e que também deveria ser retirado.
Também acrescentou que os arranjos de saneamento, ainda não foram regularizadss e
quanda passam os camiões na rua referida, fazem muito barulho, principalmente à noite. A
velocidade também é excessiva, devendo existir alga que faça reduzir essa velocidade. -----

Ainda falou que junto ao Salão de Ribas, também circulam em grande velocidade. r
questicna §e não seria possível a colocação de lombas para alterar esta situaçãa. Os sinais
de velacldade que lá se encontram são de 50 e deveriam ser de 30. ----Fal+u ai*da sobre as passadeiras que são quase inexistentes e só se verificam alguns sinais
verticais. Refere que a freguesia está um pouco abandonada nesse sentido. E questiana
scbre s que se está â passar? E que se se paga impostos a quem se deve dirigir pera pedir
que sê façam os devidos melhoramentos? ----Express§u o seu desagrado sobre a falta de crianças nas escolas e que acha que sÊ está a
tsrnar urn problema. Também questiona se não se poderá fazer nada para mudar essa

situaçã*? Comenta que somss uma zsna agrícola, e que deveria haver uma forma de
incentivãr as pessoas a fazerem culturas novas. Ajudas em projetos ou *utras situações.--Âcrescenta que há muitas casas abandonadas que poderiam ser utilizadas e restauradas,
entre *utras propostas. -----Não havenda mais intervenções passou-se ao ponto seguÍnte.

2.

Períoda da ordem do dia
?.1. Informações da Presidente de f,unta de Freguesia
A Presidente da lunta de Freguesia, iniciou a suã intenrenÇão, dando as baas vindas a
todos ss presentes. E em resposta ao anterior apresentado sohre a vespâ asiática, referiu
que jê foi respondido.
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RelativamÊntÊ à situação que o vogal Carlos Azenha apresentou, informsu que irá ver corn

a Cl4Ff e dep*is se dará umâ resposta

Em respssta ao vogal David Margato, já se enccntra na Câmara Municipal da Figueira da

o início do ano 2018 urna Iistagem com todas as situações de falha. Passada
este tempa vieram colocar 4 sinais. Em todas as reuniões se fala sobre os pedidos à
Cârnara Municipal, principalmente as passadeira§. entre outros. E a resp*sta da Câmera
Foz desde

Municipal está em documento anexo a qual foi lida
O Voçal David Margato, intervérn referindo que se poderia fazer um ale*a à comunicação
social.

Ainda opina sobre a intervençãa das elementos da assembleia parecer nula.

A Presidente da lunta de Freguesia informa que não se manifesta quanto à pasição dos
element*s da assembleia, referindo que não sofrem qualquer pressão da sua parte. -------Contir:ua a sua intervenção comunicando que já foram feitas listagens através de um
levantamento de todas as casas para verificar a disponibilidade dos praprietários em alugar
ou dispanibilizar à Câmara lttlunicipal da Figueira da Faz.

Acresce*ta que a lunta de Freguesia se encontra seffipre disponível para facultar as ajudas
a t*das as pessoas que estejam interessadas.
Pracedeu-se de seguida à leitura das informações previamente enviadas.

------*

A Preside*te da Junta de Freguesia apresenta alguma corresp$ndênci* trscada c*m

a

Câmara ffunicipal. ------Para finalizar demonstra a sua mágoa relativamente à posiÇão da CMFF, pãrecendo que as

outras freEuesias parecern ter coisas gue a nossâ nã* é contemplada.---\t'

Após a aprÊsentação da Presidente da lunta de Freguesia, o Vogal Carl*s Azenha pede
palavra e acrescenta que nãe entende os comentários anteriores feites pelo V*gal David
FIargato.

Â Presidente da lunta de Freguesia, refere que falar mal e fácil e as pesssas questianam
sebre o que se faz nas Assembleias de Freguesia, estas não sabem! As pes§oas não vêm
ver nem tcmar conhecimentü, por muito que se convide, não vem dar a sua opinião.
Relativamente à participaçãa dos elementos da Assembleia da Freguesia, cada eleme*t*
deve intervir se assim o entender.-----ü Vogal Luís l"largato propõe que a Assembleia de Freguesia seja feita **utro horário sãr*
tentar ter mais pessoas a participar.
O Presidente da Mesa aceita a proposta e diz que se deve analisar a proposta.
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2.2. Discussãe: Transferência de Competências para as Âutarquias lacais 2O2O
Â Presidente da lunta de Freguesia informou que apenas no dia dezasseis de setembro foi
a primeira vez que o executivo teve acesso às verbas atribuídas, no valor de 31.OOOf
(trinta s Lrm mil euros) anuais.
A diferença será de 8.OOO€ {oito mil euros), o que não dá para recursos humanos, nem
para melhoramentos de equipamentos e todas as despesas aí inerentes. ------Nãs houve tempo útil para negociações.
De seguida, foi apresentada uma proposta do executivo da lunta de Freguesia de Moinhas
da GândaraÍ para a Não Aceitação da transferência de competências para as autarquias em
2020.

O Presidente da Mesa da Assembleia tomou a palavra para se proceder à votação sobre

a

Não Aceitação da Transferência de Competências para as autarquias em 2020, â qual f*i

aprorrada com 6 votos a favor e 2 abstençõesr

----r-!

3. Período Destina4o à Inten enção do Público
O Presidente da Mesa da Assembleia tomou a palavra dizendo que não havia intervenções do
público, por falta de inscrições.
Para terminar esta Assembleia, realizou-se

a leitura propasta apresentada e procedeu-se à

votação. Fsi aprovada por Unanimidade.

t

I§ada mais havendo a tratar,

foi pelo Presidente declarada encerrada a sessâo quando eram

Vinte e Dais horas e Cinquenta minutos, da qual, para constar. se lavrsu a presente acta, que
será distribuída a todos os membrss da Assembleia de Freguesia para posterior aprovação e
que vai ser assinada pelos presentes.
Quinta dos Vigários, 77 de Setembra de ?:019
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