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*ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOINHOS DA GÂNDARA

(
Acta Número Oitenta e llm

Aos Vinte dias do mês de lunho de Dois Mil e Vinte, pelas Dez horas, reuniu a ASSEMBLEIA

de FREGUE§IA DE MOINHOS DA GANDARÂ em sessão Ordinária, na Sede da lunta de

Freguesia, de Quinta dos Vigários, concelho de Figueira da Foz.

Com a sequinte ordem de Trabalhoísll

1.o Perícdo Antes da Ordem do Dia

1'1. Informação do Presidente da Assembleia de Freguesia;

L.2. Apreciação e votação da ata da última sessão;

1,3. Intervenções de Carácter Geral.

2.o Período da Ordem do Dia

2.1. Informações da Presidente da lunta de Freguesia;

2.2. Discussão e votação da conta de Gerência do ano de 2019;

2.3. Apreciação e votação da Aplicação do Saldo de Gerência no Orçamento de 202ü;
2.4. Apreciação da 1.a Revisão ao Orçamento de 2020;

2,5. Aditamento à Tabela de Taxas e Licenças Alteração de preçário de entradas na

Piscina Municipal de Moinhos da Gândara;

2.6. Apreciação e Votação do Regulamento Ocupação Tempos Livres "Verão Jovem"

Piscina Municipal de Moinhos da Gândara

3.o Período Destinado à Intervenção do público

Estiveram presentes:

JORGE MANUEL RODRIGUES E SILVA - PRESIDENTE

SOFIA MARGARIDA CRUZ FIGUEIREDO . 10 SECRETÁRIO

RENATA LOURENÇO PELTCHO MONTETRO - 20 SECRETARIO
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOINHOS DA GÂNDARA

LUIS MANUEL SIMÕES MATIAS - VOGAL

]OSÉ CARLOS CABETE FERREIRA * VOGAL

LUÍS MANUEL SILVA MARGATo - VoGAL

DAVID GONÇÂLVES MARGATO - VOGAL

TERESA RODRIGUES CABETE GONÇALVES - VOGAL

CARLOS MANUEL GONÇALVES AZENHA - VOGAL

Â discussão das ordgns de trahalho foi a seouintel

1.o Períoda Antes da Ordem do Dia

1.1. Informação do Presidente da Assembleia de Freguesia
O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia iniciou a sessão, dando os bons dias e as

boas vindas a todos os presentes agradecendo a presença na cerimónia de aniversário da

lunta de Freguesia. O Presidente da Mesa da Assembleia prosseguiu a reunião não tendo
informações para acrescentar.

1,2. Apreciação e votação da ata da última sessão

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia questionou os elementos da mesâ se

haveria alguma questão a colocar ou algo a acrescentar à ata enviada, para que se

procedesse à votação da mesma.-------
Não havendo intervenções procedeu-se à votação da ata da última assembleia, ficando o
ponto aprovado por maioria, com 7 votos a favor e 2 abstenções, da Vogal Renata

Monteiro e da Vogal Teresa Gonçalves que não estiveram presentes na última sessão.

1.3. fntervençôes de Carácter Geral

O Presidente da Mesa da Âssembleia de Freguesia questionou se haveria atguém que

quisesse tomar a palavra. -------
Solicitou a mesma o Vogal Carlos Azenha que apresentou uma questão à Sr.a Presidente

da lunta sobre a situação apresentada noutras assembleias, referente ao assunto do

caminho / Travessa Nossa Senhora da Saúde. -------
Não havendo mais interuenções passou-se ao ponto seguinte.
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOINHOS DA GÂNDARA

2.o Período da Ordem do-Dia

2.1. Informação da Presidente de Junta
A Presidente da lunta de Freguesia, iniciou a sua intervenÇão, dando as boas vindas a

todos os presentes. E em resposta à situação que o vogal Carlos Azenha apresentou,

informou que é um caminho público e a senhora continua com ele vedado. Nesta situação

tem de se sensibilizar a Câmara Municipal para intervir de alguma forma. [t4as só se houver

alguma denúncia, é que a intervenção da CMFF poderá ser mais rápida.

Não havendo, até ao momento, mais questões por responder, procedeu-se de seguida à

leitura das informações desde dezembro, previamente enviadas (em anexo a esta ata)

Após a apresentação da Presidente da lunta de Freguesia, o Vogal David Margato solicita a

palavra referindo que no parque da tapada um grupo realizou um encontro e que deixou

muito lixo junto aos contentores. Questionou se com a chegada do verão não se poderá

vedar o acesso aos parques de merendas.

Relembrou também em relação à estação elevatória das Águas da Figueira, junto à zona

dos aquedutos, que se verifica algum descuido. lnformou que constantemente, dentro da

sua residência, se sente um cheiro muito desagradável. Questiona se a junta de freguesia

poderá fazer algo relativamente a esta situação.

A Presidente da lunta de Freguesia, em resposta. informa que existe outra situação

idêntica na freguesia, identificada na Azenha da Amieira. A lunta de Freguesia já solicitou

intervenção de técnicos e até agora a situação continua na mesma. Pessoas da comunidade

já tiraram fotos e enviaram para os serviços competentesr mas até à data, nada foi feito,

Refere ainda que cada cidadão deve enviar fotos e mensagem escrita ou uma queixa direta

para as entidades de forma a tentar acelerar a resolução desta situação

O vogal Luís Margato sugeriu que se comunicasse à Brigada Ambiental da GNR.

O Secretário do Executivo, losé Oliveira informou que já houve quem o fizesse, mas não foi

dado seguimento, sendo recusada a interuenção.

O Vogal Luís Margato referiu que se o agente se recusar deve ser apresentada uma queixa

do próprio agente. ------
A Presidente da Junta de Freguesia refere que deve ser feito o registo e enviar para as

Águas da Figueira, GNR Brigada Ambiental, CMFF, ICNF; lunta de Freguesia ou outra

entidade que seja pertinente. -----

Quanto ao Parque da Tapada, esclarece que é uma questão de bom senso. O que há é uma

legislação que proíbe ajuntamentos com mais de 20 pessoas. Caso alguém veja que o que

se está a realizar se encontra fora das normas legais decretadas pode contactar a GNR. A

lunta de Freguesia não tem recursos humanos, nem competências para vigiar e controlar

estas situações. Apela novamente ao bom senso e cumprimento das normas em vigor.
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Âcrescenta que as propostas são mesmo sair e realizar atividades ao ar livre, que sejam

diversificadas sem colocar em risco os outros indivíduos. E contra esta situação nada

ser feito.

Não havendo mais intervenções neste ponto, o Presidente da Mesa da Assembleia deu

continuidade à reunião, passando ao ponto seguinte

2.7, Discussão e votação da Conta de Gerência do ano de 2O19;

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

votação da Conta de Gerência do ano 20L9, a qual foi aprovada por maioria com 5
votos a favor e 4 abstenções.

2.3. Apreciação e votação da Aplicação do §aldo de Gerência no Orçamento de

2020;

O Presidente da Mesa da Assembleia retomou a palavra para se proceder apreciação e à

votação da Aplicação do Saldo de Gerência no Orçamento de 7AZA, o qual foi aprovado
por maioria com 5 votos a favor e 4 abstenções

2.4, Apreciação da l,a Revisão ao Orçamento de 2O2O;

O Presidente da Mesa da Assembleia continuou com a palavra para se proceder apreciação

e à votação da 1a Revisão ao Orçamento de 2AZA, o qual foi aprovado por maioria com

5 votos a favor e 4 abstenções.

2.5. Aditamento à Tabela de Taxas e Licenças - Alteração de preçário de entradas
na Piscina Municipal de Moinhos da Gândara;

O Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra à Presidente da lunta de Freguesia para

falar sobre o aditamento à Tabela de taxas e Licenças da Piscina Municipal de Moinhos da

Gândara, Qu€ informou algumas alterações no funcionamento da mesma, devido à situação

Covid-19. Esclareceu ainda que foi necessário criar espaÇos individualizados com um

chapéu e onde pode estar no máximo 5 pessoas. Podem juntar até dois chapéus ou mais

pessoas desde que sejam da mesma família. Haverá o bilhete individual e o bilhete ilha I
farnília, com espaços devidamente identificados e delineados.

Nâo havendo mais interuenções, o Presidente da Mesa da Assembleia prosseguiu com a

palavra para se proceder apreciação e à votação do Aditamento à Tabela de Taxas e

Licenças, o qual foi aprovado por maioria com 7 votos a favor e 2 ahstenções

l+' mmmffiffibm
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2,(i. Àpreciação e votação do Regulamento ocupação Tempos
Jcvem" - Piscina Municipal de Moinhos da Gândara

O Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra à Presidente da lunta de Freguesia que

informou da inexistência até à data do Regulamento Ocupação de Tempos Livres. Agora

está feita e relembra que este é um programa essencialmente dirigido aos jovens da

freguesia, mas, no entanto, outros jovens poderão ser aceites de acordo com alguns
critérios específicos no documento. -----
Não havendo mais informações, o Presidente da Mesa da Assembleia tomou a palavra para

se proceder apreciação e à votação do Regulamento Ocupação Tempos Livres "Verão
Jovem" - Piscina Municipal de Moinhos da Gândara, o qual foi aprovado por maioria
com 7 votos a favor e 2 abstenções

O Presidente da Mesa da Assembleia referiu que por força o disposto no 7 do arto 3 da Lei

no 1-AI2OZA, de 19 de março, não houve espaço a intervenção do público. -----
Para terminar esta Assembleia, realizou-se a leitura proposta da ata em minuta,
apresentada e procedeu-se à votação.

3.o Período Destinado à Intervencão do públiço

Esta reunião não foi aberta ao públicoí por força do disposto no n.o 2 do art.o 3 da Lei n.o

L-A/2A20, de 19 de março, que suspendeu, até dia 30 de junho de 2020, a obrigatoriedade
de realização pública das reuniões dos órgãos deliberativos, na sequência da adoção das

medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pela

covrD-19. ------

A ata foi aprovada em minuta por unanimidade dos presentes.

Nada mais havendo a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a sessão quando eram
Onze horas e Trinta minutos, dâ qual, para constar, se lavrou a presente acta, que será

distribuída a todos os membrss da Assembleia de Freguesia para posteriar aprovação e gue

vai ser assinada pelos presentes. -------
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Quinta dos Vigário§, 20 de lunho de 2020

Assinaturas:

]ORGE L ROD U

DA CRUZ FIGUEIREDO

S+.^ HorTo.Yicl*

RENATA LOURENÇO PELICHO

Ct*i-"Eq çtr;rcclo
MONTEIRO Ü
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b
ANUEL SIMÕES MATIAS
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]OSE CABETE FERREIRA
\

M UEL SILV

(-

DAVID GON TO

TERESA RGDRIGUE CABETE GONÇALVES

EL GONÇALVES AZENHA'Õ>
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