
FREGUESIA DE MOITA

Atâ N.o í6
MANDATO 2017-2021

Aos catoze dias do mês de junho 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. Rua da Sapinha - Breio D'Agua

2. Apoios financeiros-------'----
3. Outros Assu

í - Rua da Sapinha - Brejo D'Agua--
O Sr. presidente António Andre informou que as diligencias com os proprietários dos terrenos na

Rua da Sapinha foram todos efetuados. O técnico da Câmara acompanhou essas diligencias, com

explicação aos proprietários das áreas que teriam que ceder. São conhecidas algumas exigências

por parte de três a quatro proprietários, uns que pedem em troca um muro e outros que não

querem ceder uma área tão grande. A Câmara terá agora que se pronunciar quanto às

solicitações dos proprietários.---

2 Apoios financei
patrocínio à RCM - O Sr. Presidente, informou que concedeu um patrocínio no valor de 100€

mais IVA à RCM - Rádio Clube Marinhense porque já estavam a tazer a publicidade do rally na

rádio RCM com o apoio da Junta de Freguesia da Moita

Apoio à ACAMG - no âmbito da realização das Marchas Populares da Marinha Grande para 2018

foi deliberado um apoio à Associação Concelhia de Associações da Marinha Grande no valor de

350€. A iniciativa apesar de não contar com a marcha da Moita, tem a participação de quatro

marchas da Marinha Grande (CDR Casal Galego, CDR Amieira, CR Amieirinhense e ASURPI),

uma de Lisboa (Marcha de Alcântara) e uma de Salvaterra de Magos (Marcha Coração do

Ribatejo).--
Comissão Festas São Silvestre - foi entregue apoio à Comissão de Festas de São Silvestre -

Moita no valor de 500€, que já tinha sido deliberado em reunião anterior.---

3 Outros assu
Aquisição TV - Com a transferência de contrato e operador de comunicações, agora MEO, que

permite uma poupança na redução do valor da fatura considerável, foi deliberado adquirir uma

televisão ao melhor preço de mercado até 200€ para aproveitar os serviços que a operadora
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concede e melhorar o conforto e ambiente nas instalações da Junta de Freguesia

Transferência de nome - proprietário de campas - O Presidente informou que foi apresentado
requerimento pelos herdeiros de Virgílio Febra Ventura (falecido) a solicitar mudança do titular de
alvarás das sepulturas números 231 ,232 e 271 no cemitério da Moita, dos quais era proprietário.
As respetivas sepulturas ficam em nome dos seguintes titulares: a número 231, em nome de
Cristina Maria de Sousa Ventura; a número 232, em nome de Acácio de Sousa Ventura; e a
número 271, em nome de Franklim de Sousa Ventura. Os procedimentos são meramente
administrativos e o referido requerimento foi aprovado.------

Jardins da Junta - O Sr. Presidente informou que os espaços verdes da responsabilidade da
Junta não tem sido possível cuidar como deveria ser porque os dois trabalhadores afetos não tem
tido oportunidade. Como foi um ano excecional, com chuva tardia, a relva na borda das estradas e
caminhos tem crescido muito e há muito que fazer. Além disso ainda não foi possível colocar o
herbicida. Por estes fatos, foi proposto contratar os serviços de uma empresa para cuidar efazer
um tratamento adequado aos jardins. Há um exemplo do passado em que foram contratados
esses serviços e num dia deram a volta aos jardins. Foi deliberado contratar-se esses serviços
pontualmente, mas solicitar-se primeiro dois ou três orçamentos.------

Proposta fotocopiadora - Leiridata - Face à proposta apresentada pela empresa Leiridata para
a aquisição de fotocopiadora, esta foi excluída pelo executivo porque se trata de um investimento
não adequado às necessidades da Junta de Freguesia. Foi por isso proposto pelo Sr. Presidente
Antonio Andre a marcação de reunião no dia 28 de junho do executivo com a empresa para
apresentação de uma proposta mais barata e adequada.------------

Centro Qualifica - EPAMG - O Sr. Presidente informou que a EPAMG - Escola Profissional e
Artística da Marinha Grande pretende fazer uma apresentação à população para quem pretenda
acabar as suas habilitações do 40, 6o, 9o ou 12o ano de escolaridade. A sessão de apresentação
será realizada no CDM - Clube Desportivo Moitense no dia 25 de julho às 19 horas. Serão
tomadas iniciativas de partilha da informação e envolvimento da população
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