
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 18
MANDATO 2017-2021

Aos dezanove dias do mês de julho 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 Junta
2. Assuntos relacionados com o Município-
3. Outros Assu

í Atividade da Ju
Publicidade - O Presidente informou que foi feito um anúncio no Jornal da Marinha Grande, no

valor de 100€ +lVA, por um oitavo de página, no âmbito da edição especial do jornal sobre o 33o

Aniversário da Freguesia de Vieira de Leiria. Foi decidido ponderar neste tipo de despesas que

no passado recente tem sido com alguma frequência os apoios ao JMG e RCM

Sistema de Rega - Foram substituídas as pilhas em alguns pontos de rega automática, que não
estavam a funcionar

Matricula Dumper - O assunto da obrigatoriedade de matricula no Dumper está a ser verificado
pela empresa que detém os seguros

Goncessões de parcelas de terreno - Foram aprovadas duas conceções de parcelas de
terreno e fundações no Cemitério da Moita com o número 434 em nome de Marina Frade de
Sousa Carlos e outra com o número 435 em nome de lsilda Maria da Silva Leal.-----

2 Assuntos relacionados com o MunicÍpio--------
Rua da Sapinha - Brejo D'Água - O Presidente Antonio André informou que a Câmara
provavelmente vai fazer a rua sem ciclovia e sem passeios. O secretário alertou se porventura a

alteração de projetos vai arrastar no tempo o início da obra, que segundo o Vereador Carlos
Caetano é para avançar ainda este ano. Ficou em obter-se mais informação, tão breve quanto
possível, sobre o desenrolar deste processo

Arranque das obras da escola - Está previsto se iniciarem as obras na Escola Básica da Moita

na data de 6 de agosto. No entanto, as obras já eram para ter iniciado no Íim período letivo
escolar
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Rua do Olheirão - O Presidente informou que o assunto está resolvido, mas que a APA -
Associação Portuguesa do Ambiente ainda não deu o parecer. Adicionalmente, o secretário teve
informação do Vereador Carlos Caetano, que agora foram entregues à APA outros casos de valas
da Marinha Grande onde constava o processo da Rua do Olheirão. Questionado sobre prazos e
se isso não iria arrastar o processo da Rua do Olheirão, na Moita, informou que estava para breve
a obtenção das autorizações.-:-

Terrenos largo da igreja - Foi obtida informação da parte da Sra. Presidente da Câmara que
estão a resolver o assunto da compra dos lotes de terreno junto à igreja. Não se conhecem
pormenores do processo e dos contornos que levaram à aquisição de três lotes por parte de uma
empresa sediada em Lisboa

Saneamento EN 242 - O secretário questionou se havia alguma novidade sobre o saneamento
ao longo da EN 242, da parte da Câmara. Como houve a visita do executivo da Câmara e de
técnicos ao local e depois disso não tivemos mais informação, deveremos procurar mais detalhe
do que está a ser feito, ou não, na Câmara após a visita.----

3 Outros assuntos-
O secretário informou da sua visita às comemorações do 33o Aniversário da Freguesia de Vieira
de Leiria no dia I de julho, em substituição do Presidente. O evento teve como ponto alto, após as
cerimónias, a inauguração de exposição sobre a Cultura Avieira, o lançamento de um livro sobre
embarcações Avieiras do Tejo e a inauguração de dois fontanários no parque de merendas. No
dia 7 julho, ainda em sua substituição do Presidente, participou na inauguração da exposição
"Vidro Contemporâneo em Espanha, Coleção Real Fabrica de Cristales de LA Granja" realizada
no NAC -Núcleo de Arte Contemporânea - Museu do Vidro.-

------------Passadeiras - o tesoureiro informou que jâfez um levantamento das ruas que precisam
de manutenção (pinturas) das passadeiras.------------

André - aSi

O Tesoureiro

João ues Ca rra -
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