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FREGUESIA DE MOITA
Ata N.o 15
MANDATO 2017-2021
Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, pelas dezassete horas e trinta minutos, 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. Ponto situação das diligencias com proprietários terrenos
2. Outros Assuntos-

-

Rua da Sapinha"'-------'-

Ponto situação das diligencias com proprietários terrenos - Rua da Sapinha
O Sr. Presidente, Antonio Soares André, informou o restante executivo dos seguintes pontos:----------------a) Há 15 proprietários que têm terrenos com confrontações ao longo da Rua da Sapinha. Com a
criação do circuito da ciclovia à esquerda ao longo da Rua da Sapinha, a caminho das praias,
as cedências de terrenos são mais afetadas. Logo há diferentes interesses entre os
proprietários. O proprietário no 5 para ceder terreno quer que lhe façam um muro; o
proprietário no 3 tem cerca de 600 metros a serem retirados no projeto e quer colocar o
advogado a tratar do assunto; o proprietário no 4 tem cerca de 200 metros a ceder e será uma

I-

negociação difícil

entregar-se os documentos para tratar do processo de
cedências, sendo amanhã entregues aos proprietários 6, I e 14. Hâ uma proprietária que só
está cá depois do dia 11 de junho. Com os restantes foram estabelecidos contatos

b) Ao longo deste tempo estão a

c)

Os casos mais difíceis vão se marcar reuniões locais, individualmente com cada um dos
proprietários e o topografo para chegar a um acordo.------------

d)
e)
2

-

Face à tardia entrega do processo por parte da Câmara, este processo de negociação de
cedências tem que ser ágil e rápido para a obra arrancar neste Verão
A obra será lançada por concurso--

Outros Assuntos
Rua Esquerda Há informação da parte da Câmara que as obras na Rua Esquerda vão
recomeçar na próxima segunda-feira, dia 28 de Maio

-

Orçamento Participativo - Hoje irá ser apresentado o Orçamento Participativo do município, no
Clube Desportivo Moitense, com a presença dos técnicos e dos vereadores com pelouro.
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