
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o í4
MANDATO 2017-2021

Aos dezassete dias do mês de maio de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, na sede da Junta de

Freguesia de Moita, realizou-se a reunião do executivo, em que estiveram presentes: o Presidente de

Junta, Sr. António Soares André, os vogais Sr, Jorge da Silva Marques e Sr. Diogo João Rodrigues

Cardeira.

Os assuntos discutidos nesta reunião ordinária foram:

1. Balanço assuntos relacionados com a Câmara Municipal

2. Outros Assuntos-

í - Balanço assuntos relacionados com a Câmara Munici

O Sr. Presidente, António Soares André, informou o restante executivo dos seguintes pontos:-----------------

a) Rua da Sapinha - Dos catoze proprietários de terrenos, existem cinco com maiores dificuldades

para cedência de terrenos à Câmara para requalificação da estrada. O secretário alertou para se

adiantarem os contatos e os procedimentos com os proprietários na questão das cedências, que

juntamente com o tesoureiro se mostraram disponíveis para participar nas negociações e

diligencias necessárias para agilizar o inicio das obras. Não se sabe ainda se a Câmara vai lançar

concurso ou se vai por via da adjudicação direta.--

b) Rua Esquerda - fomos informados que a obra vai arrancar novamente daqui a duas a três

semanas, depois das divergências entre a Câmara e o empreiteiro. Há um poste de eletricidade

no inicio da rua junto a uma vivenda que tem que ser retirado pela EDP. Há reclamações de

proprietários pelas obras estarem paradas. O po e lama tem causado transtornos a alguns

habitantes.

c) Rua da Charnequinha - Foi solicitado à Presidente de Câmara para tapar os buracos que tem

estado a abrir derivado à passagem de camiões que vem da sucateira e tem danificado o piso que

se encontra ondulado e com partes de asfalto soltos.---

d) Rua do Olheirão - Continuamos à espera que a Câmara avance com a obra antes do fim de

verão

e) Requalificação da escola básica - a Câmara informou que as obras iriam começar antes de

acabar a escola

2 - Outros Assuntos
Associação de Pais - A Presidente da Associação Pais e Encarregados de Educação da Pré-

escola e E.B. da Moita solicitou o corte da relva dentro e fora da escola. Pretendem ainda que seja

renovada a areia do mar que se encontra no recinto da Pré e ajuda na compra de uma piscina

para as crianças brincarem no verão.
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Foi deliberado comprar uma piscina até ao valor de 60€ e a relva já foi cortada. Em relação à
renovação da areia, como o período escolar está a terminar e as obras da escola vão iniciar
teremos que aguardar para verificar se o movimento das obras não afetará o espaço

lnsuflável 25 Abril - Da parceria entre o Clube Desportivo Moitense e a Junta de Freguesia que
se realizou com a caminhada do 25 Abril, a Junta liquidou cinquenta por cento do valor da
despesa com o insuflável, no valor de 1 10€ (cento e dez euros)----

Alteração contrato - rede comunicações - Das três propostas recebidas para alterar contrato de
telecomunicações da Junta de Freguesia, que se encontrava na operadora NOS, foi deliberado
alterar o contrato para a operadora MEO, através do agente Leiritrix Telecomunicações. O serviço
e equipamento através de rede fibra, comtempla número telefone fixo, número móvel, serviço TV
e fax online e toda a instalação exterior e interior será gratuita. O custo médio mensal será
reduzido de cerca de 100€ para 56€. A qualidade de comunicações e navegação na internet será
substancial superior e mais rápida.---

Passeio sénior - As entradas no Palácio de Queluz ficaram asseguradas com o apoio da Câmara
de Sintra. Os meios logísticos estão tratados, podendo divulgar-se o passeio a Queluz e Sintra
pela população residente com mais de 65 anos para efetuar as inscrições.--:--
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