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ASSEMBLEIA DE FREGUE§IA DE MOINHOS DA GÂN

.ácüa Número Aife,nta

Aos Vinte dias do mês de Dezembro de Dois Mil ê Dezanove, pelas Yinte e Um horas e

Cinquenta minutss, reuniu a Â§§EHELEIA de FREGIIESIÂ DE HOIHHO§ IIA §AilDÂRÂ em

sessãe Ordinária, na Sede da lunta de Freguesia, de Quinta dos Vigários, concelhc de

Figueira da Foz.

C_sm a seg$inte ordem de Trabalho(s):

1. Períado Antes da Ordern da Bia

1.1. I*formação do Presidente da Assembleia de Freguesia

1.2- Apreciação e votaçãa da ata da última sessâo

1.3. Interuenções da Caráter Geral

7, Períoda da Ordem do Dia

2,1. Infçrmações da Presidente da lunta de Freguesia

2.2. Discussão e Votação do Orçar"nento para o ãno 2ü20

2.3. Discussão e Votação do Plano Plurianual de Investimentos para o ãno ?020

2,4, Ívlapa de pessoal para 2020

2.5. Aditamento à Tabela de Taxas e LicenÇas - Criação da rúbrica da receita "Camp* d*
Férias fvtó de Cima"

2.6. Discussão e Votação da Adenda ao Acords de Execução de Detregação de

Competências entre o Município da Figueira da laz e a Freguesia de titlainhos da

Gândara para o ano de 2020

3. Feríodo Destinada à Intenrenção do Pública

Estiveram presentes:

]ORGE MÂNUTL RODRIGUES E SILVÂ - PRESI}E}ITT

§OFIÂ T'{ARGARIDA CRUZ FIGUEIREDÜ - 10 SECRETÂRIG

LU§ MA§UEL SIY.IÕES MATIAS - VSGAL
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"(
]OSE CÂRLOS CÂBETE FERREIRA - VOGAL

CARLOS II4ANUEL GONÇALVES AZENHA - VOGAL

luÍs MÀNUEL srLVA MARGATo - voGAL

DAVID GONÇALVES MARGATO . VOGAL

A discussão das ordens de trahalho fai a seguinte:

1. Período À(tes da Ordem do Dia

1.1. fnformação do Presidente da Assembleia de Freguesia

O Sr, Presidente de Mesa da Assemhleia iniciou a sessão convidands o 5r. Luís Matias a

ocupar a lugar da segunda secretária, Renata Monteiro, eu€ não pode estar presente nesta

ses§ao.

Refere ainda não ter informações relevantes a transmitir, dando conhecimento aos

restantes membros da Mesa de Assembleia de um documento que lhe foi entregue pelo

Executivo da Junta de Freguesia. que é a Adenda as Acordo de Execução de Delegação de

Campetências entre o Município da Figueira da Faz e a Freguesia de lt{oinhos da Gândara

para o ano de 2020. Este documento chegou depois de já ter sido enviada toda a

documentação para a assembleia, por isso e se assim o entenderem prapõe que o mesmo

seja incluíds na ordem de trabalhos e que se proceda à sua votação.

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

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

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

procedesse à votaçâo da mesma.-------

Nãs havendo apreciações procedeu-se à votação da ata, ficando aprovada com cinco

votos a favor e duas abstenções. ----

1.3, Interuenções de Caráter Geral

O Sr. Carlos Azenha pediu a palavra, referindo que sendo a Travessa Senhara da Saúde de

dsmínio público, solicita ão Executivo que providencie a diligências necessárias junto da

Câmara Municipal, para que sejam retiradas as manilhas que lá se enccntram, por forma a

desimpedir o caminho, For fsrma a permitir o trânsito local. -------
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOINHOS DA GÂNDARA

2. Períoda. da Ordem do Dia

2.1. Infcrmações da Presidente da funta de Freguesia

A Sr.a Presidente de lunta interveio efetuando uma breve síntese às informações que

constarr: do documento que s Sr. Presidente de Mesa distribuiu pelos membros de Mesa d*

Assembleia {em anexo à atai. Faz referência à ccntinuidade da projetc MBO {oferta de

pequenês lembranças às pessoas de Freguesia csm B0 anos ou mais), este ano além da

habitual 'nbroinha" doce, foi oferecida uma lembrança manufaturada por pessoa§

voluntárias da Freguesia, a quem agradece e também às funcionárias da Êmpresã Sinalux,

pois também deram o seu c*ntributs.

0 5r. Carlos Azenha interveio questionando a Sr.a Presidente de Junta, quanto aas apoics

financeiros que o Executivs atribuiu, se o Executivc tem conhecimento quem é a pessoa

que "representa" a Associação Mó-Gândara, uma vez que esta fci adquirida pela Câmara

Municipal. E na antiga EB1 de Ribas.

A §r. Presidente de Junta. interveio respondenda ao Sr. Carlos Azenha, referindo que o

apoio É atribuído em função da ajuda que as Asseciações dão ao Executivo aquand* ô

realização da atividade -'Trilhcs". O ano passado também foi atribuído um apoio financeiro

à Ass*ciação fo'ló-Gândara, o qual nunca foi levantado, por falta da apresentação da

documentação sclicitada a quem se julga ser o representante da Mó-Gândara.

Infor*:a ainda que já questionou na Câmara Municipal quem é afinal a pessoa qile é
respsnsável pela Associaçãa 34ó-Gândara e espaça da antiga EB1 de Ribas, sobre quern

são, afinal, os responsáveis pela dinamização do Complexo Molinológico e ÊspãÇo da antiga

EB1 de Ê.ibas, aguardando infarmaçãa.

O 5r. Luís Margato pediu a palavra, para informar que ern relaçãa à questão Altice,

concorda com o que a Sr.a Presidente disse ilas suas informaçõeso pois. o sinal das

comunicações na Freguesia é de facto fracc, sem a velocidade das publicidades na

comunicação social. Caso seja necessário, mostra-se disponível para ajudar â §r.ê

Presidente, dando o seu apoio na resolução deste problema.

2.7- Discussão e Votaçãc do Orçamento para o ano 2O2O

O Presidente da l{esa da Assembleia, tomcu a palavra e questio*o{J cs pres€*tes sabre a

análise da documentação referente ao Orçamentc para Ê ano 2020.

t{ão havends intervenções, procedeu-se à votaçã* do Orçamento para 2ü20, ficanda este
aprovado com quatro votos a favor e três abstenções,
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOINHOS DA GÂNDARA

2.3. Discrissãs e Votação do Plano Plurianua[ de Investimentos pâra s aso 20

O Presidente da Mesa da Assernbleia tomou a palavraÍ aguardando intervenções.

Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa da Assembleia, solicitsu a votação para s

PIa*o Plurianual de Investimentos para o ano de 2020.

§ pcnto ficou aprovado cam quatro votos a favor, três abstençêe§.

1.4. t{apa de pessoal para 2O2O

CI Presidente da Mesa da Assembleia questioncu se haveria alguma interuenção. Nãa

havendo intervenções neste ponto, procedeu-se à votação do Mapa de Pesssal para 2020.

0 ponta ficou aprouado corn seis votos a favor e uma abstenção,

2.5. Aditamento à Tabela de Taxas e Lice*ças Criação da rúhrica da receita

"Carrpo de Férias l.{ó de Cima"
O Presidente da Mesa da Àssembleia, tomou a palavra e questianou os presentes se

alguém queria algum esclarecimento sobre este panta.

O Sr. Luís Margato interveio questionando a Sr.a Presidente de Junta, se üs 35€ (trinta e

cinco euras) apresentados no documento era o valor que cada criança iria pagar por

A Sr.a Presidente de lunta interveio respondendo à questão colocada pelo Sr. Luís Margato

de forma positivaí ou seja, s valor apresentado é efetivamente o valor que cada criança irá

pagar psr semana no campo de férias. Este valor foi achado em firnção das despesas

previstas para cada criança, conforme se pode verificar no estudo económico que foi

efetuad*.

Ftrão havendo mais intervenções, passou-se à votação do ponto, ficanda este apravado

com seis votos a favor e uma ahstenção,

2,5, Biscussão e Votação da Adenda ao Âcçrdo de Execuçãc de Belegaçãc de

Competências entre o lt{unicípio da Fig*eira da Foz e a Freguesia de }froinhcs

da Gândara para o ano de 2O2O

O §r. Presidente de Mesa da Âssembleia interveis referindo que atendendo ac pedida do

Executivs da lunta de Freguesia para a inclusãe deste ponto na ordem de trabalhos da

sessãa da Âssembleia de Freguesia, questiona os restantes membros se alguém se opõe a

inclusão do mesmo. Estando todos os membros da Assembleia de acordo na inclusão do

ponta na srdem de trabalhos. passou-se de imediato à sua discussâo.

O 5r. Luís Margato interveio questionando a Sr.a Presidente de lunta se a Transferência de

Competências para a Junta de Freguesia, vai realmente acontecer.
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A Sr.a Presidente de lunta interueio respondendo à questão colocada pel* Sr. Luís Ma

referinds que por Lei, a aceitação da Transferência de Competências irá ser *brigatória em

7ÜZL

O §r. Luís Margato questiona ainda a Sr.a Presidente, qual das duas opçSes é mais

vantajosa para a Freguesiâ, o atual Acordo de Execuçâo Delegação de Competências *u â

Transferência de Competências

A §r.a Presidente responde à questão do Sr. Luís lt4argato, referindc que com a

Transferência de Competências, feitas as contas, existe apenas um acréscimo de cerca de

8.ü0S€ {aito mil euros) de verba que será transferida para a lunta de Freguesia. Tendc em

conta âs respsnsabilidades acrescidas, o valor não será suficiente para fazer face às

exigências das responsabilidades que são transferidas a nível de recursos humanos,

materiais. etc. Os recursüs que a lunta possui atualmente são manifestamente reduzidos e

necessita de fazer alguns refarços

O Presidente da lr4esa da Assembleia tomou a palavra, questionando se mais alguém queria

intervir.

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa da Assembleia, solicitou a votação

para s ponto, ficando assim $ ponto aprouado csm cinco votos a favcr e duas

ahstençõ€s. -------r-

3. Período Bestinado à Interuenção do Pública

O Presidente da Mesa da Assembleia tomou a palavra dizendo que não havia intervenções da

público. por falta de inscrições.

Para terminar a Assembleia, procedeu-se à leitura da ata proposta e procedeu-se à sila

votação

A Ata fic*u aprovada em minuta por unanimidade dos presentes.

Nada mais havendo a tratar. foi pela Presidente declarada encerrada a sessãa quando eram

Vinte e Duas horas e Cinquenta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que

será distribuída a todos os membros da Assembleia de Freguesia para p*steriar aprovâção e

que vai ser assinada pelos presentes.
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Quinta dos Vigáriosí 20 de Dezembre de 2019

^êssinafirras,'

]*RGE YIAí§UEL RCDRIGUES E SILVÂ

ffK. VL,,LLrl {2.dr.a**,A € Ç4:
SOFIA TqARG&RIDÀ CRUZ FIGUEIRTDO

vq"âo€*,

LUIS url srrqôrs MATTAS

]OSÉ CABTTE FERREIRA

r4Âíu L GOI§ÇALVE§ AZEf.IHA

lvl Aí§ SILVA MA

DAVrD GOI{çALVE§ MARGATO
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