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Aos vinte e oito 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. Antonio Soares André, os vogais Sr. Jorge da Silva Marques e Sr. Diogo João Rodrigues

Cardeira.--

Os assuntos discutidos nesta reunião ordinária foram

í. Atividade da Ju
2. Assuntos relacionados com o Municí
3. Outros Assun

í Atividade da J
Abate de árvore - A árvore de grande porte que se encontra na Rua do Lavadouro com o

cruzamento da Rua do Rio Velho foi retirada pelos funcionários da Junta. Esta estava a obstruir a

iluminação do candeeiro e a a danificar os cabos de eletricidade. Além disso o passeio estava já

estrangulado pelas raízes que levantaram o piso do mesmo

PaÉicipação nas Comemorações do 33o Aniversário da Freguesia de Vieira de Leiria - O Sr.

Presidente António André informou que precisava ser substituído nas comemorações de

aniversário da freguesia de Vieira de Leiria no próximo dia sete de julho. Ficou incumbido o

secretário, Jorge Marques.-

2 Assuntos relacionados com o Município---------
Rua da Sapinha - Brejo D'Água - O Sr. Presidente Antonio André informou que está difícil a
situação com os proprietários do lado esquerdo da rua da Sapinha. Há um que não querem ceder

uma área tão grande, outros que exigem pagamento do terreno cedido e outro que quer que a
Câmara lhe faça um muro. As dificuldades de negociação encontradas nas diligencias efetuadas

para cedência das áreas dos terrenos, terão agora que ser submetidas ao Sr. Vereador Carlos

Caetano e técnicos da Câmara para encontrar uma solução de modo que a beneficiação da

estrada seja efetuada. Porventura a solução poderá ser retirar a ciclovia prevista e fazer apenas a

pavimentação da rua.---------

Rua Esquerda - A rua está a avançar pouco. No entanto a previsão é que esteja concluída em

agosto.---

Rua do Olheirão - Não há informação da Câmara, a não ser que estamos a aguardar uma

resposta da APA - Associação Portuguesa do Ambiente. Esta obra era para começar antes do

início do Verão. O secretário solicitou informação mais precisa desta obra e que a Câmara tem

que dar uma resposta sobre o ponto de situação do início da obra.---
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Acordo de Execução - Foi assinado esta semana o acordo de execução pelo executivo da Junta
para ser apresentado e votado na Assembleia de Freguesia. O acordo de execução entre o
Município da Marinha Grande e a Junta de Freguesia de Moita, prevê um aumento anual que
ascende a mais dezoito mil euros e que corresponde a um aumento da receita do orçamento em
cerca de vinte e três por cento.-

3 Outros assun
O secretário solicitou para se Íazer uma avaliação das seguintes situações:----------
Passadeiras - fazer um levantamento das passadeiras existentes para peões que estejam a
precisar de ser beneficiadas no sentido de serem destacadas com novas pinturas.--

Paragem TUMG - a primeira paragem dos autocarros da empresa municipal da TUMG, na Rua 1o

de dezembro, na Moita, junto ao supermercado está um perigo e mal situada. A Junta não foi
ouvida no processo, e quem definiu as paragens não analisou as consequências daquela
paragem. Além de não ter passeio, nem espaço para paragem do autocarro, as crianças e
restante utilizadores do serviço tem que ficar parados na estrada. Pior será nos dias de chuva com
chapéu aberto. Sabendo que já é um local fragilizado pelas viaturas que param para ir ao
supermercado e das descargas de mercadorias e do ctuzat de carros nos dois sentidos, esta
paragem está no sítio errado e deve ser retirada para outro local mais à frente da Rua ou recuar
para uma paragem junto à estrada nacional 242 e próximo da passadeira. Terá que ser reportado
à TUMG este problema

Passes da TUMG e lnformação à População - Com o arranque das aulas em setembro, prevê-
se que os maiores utilizadores do transporte da TUMG vão ser os estudantes, porque os passes
mensais são de baixo custo e tem uma frequência de rotação de 30 minutos que é muito útil para
toda a população. Além disso, com sete euros e cinquenta cêntimos mensais para os estudantes
e reformados e quinze euros para restantes utilizadores, podem circular em todas as linhas da
TUMG, inclusive ir até à praia de São Pedro de Moel. Só temos que informar e apostar na
divulgação dos transportes municipais aos residentes e não residentes. O tesoureiro, Diogo
Cardeira, ficou em obter informação junto da TUMG sobre o material para divulgação

Secretário

o Soares re- daS ues -

O Tesoureiro

-D o Rodrigues Cardeira -
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