FREGUESIA DE MOITA
Ata N.o 02
MANDATO 2017-2021
Aos dois dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, na sede da Junta de
Freguesia de Moita, para realização da segunda reuniu do executivo, 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 extraordinária foram

1.
2.
3.
4.
5.

lnformações do Presidente
Comunicação externa da Junta-Pedidos de informação do Secretário
Site da Junta de Fregues
Orçamento da Junta---I â ____----------

í-

lnformações do Preside
O Sr. Presidente, Antonio Soares André, informou o restante executivo dos seguintes pontos:
a) Alarme e chaves - Foram transmitidos os códigos de alarme da Junta e estaleiros ao executivo e
entregues duas chaves das instalações da Junta de Freguesia ao Secretário e Tesoureiro;
b) Atendimento ao oúblico do Presidente - o seu horário de atendimento ao público será às quartas-feiras
das l5horas às 17h e vai ser afixado em edital;
c) Reclamacão - recebeu-se a reclamação de uma proprietária, moradora na Rua das Rosas, Brejo
D'Água, para limpeza das ervas junta à sua casa. Este trabalho já foi realizado pelos funcionários da
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0
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Junta;
Postal de Natal - já fez a diligência junto da escola básica da Moita, para se poder realizar os trabalhos
habituais, com a participação de desenhos das crianças no postal de Natal, que será distribuído pela
Junta de Freguesia em vésperas de Natal a todos os moitenses. Ficou deliberado que as assinaturas
do executivo serão digitalizadas e enviadas depois à gráfica.
Convite da participação na FAE - já recebemos o convite da Associação Casal Galego para a Junta da
Moita estar representada no Parque Municipal de Exposições, de 5 a 10 de Dezembro, na Feira de
Atividades e Gastronomia, cujo modelo de organização vai ser diferente este ano. Deliberou-se
marcar uma reunião com a organização do evento, o mais urgente possível, para perceber os
contornos da presença da Junta.

Convite da ASURPI - A Associação Sindical União Reformados Pensionistas ldosos, convidou o
Presidente da Junta de Freguesia de Moita para participar no almoço, contribuindo com um valor
habitual de 100€. Para jâ, ficou deliberado essa participação e apoio.
Aooio à visita de estudo dos alunos da escola - não se sabe ainda o valor
Apoio à Associacão de Pais - encontra-se ainda por distribuir o apoio à Associação de Pais da Escola
Básica da Moita
Recuperacão de bancos de iardim - vão ser recuperados bancos que estão no estaleiro, para que se
possa colocar mais um na escola, onde os pais possam aguardar pelos filhos.
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2 - Gomunicação externa da Junta
Foi discutido o assunto da comunicação da Junta, nomeadamente as dificuldades de acesso à informação
e comunicação via email do ex-Presidente de Junta, da qual o atual executivo, ficou impedido de
responder a uma solicitação de apoio por parte da RCM Radio Clube Marinhense, e que o executivo
atual só teve conhecimento por terceiros

-

Como todos os endereços eletrónicos estão associados às contas do Gmail, a saber: Secretaria e
Presidente, não permite, desta forma, defender a instituição Junta, da perda de informação e das bases
de dados e contactos que ficam na posse dos seus utilizadores, como aconteceu com o antigo Presidente
de Junta, e que se persistirmos, não garante uma boa prática de gerir a comunicação e informação
Assim, com o objetivo de garantir a fiabilidade da informação e institucionalizar a correspondência da
Junta desta freguesia, foi decidido criar novos emails associados a contas com o domínio da lnstituição.
Para tal, vai-se realizar uma reunião com a Anphis, empresa que dá apoio e suporte ao site da Junta,
onde se esclareçam e se venham a suportar novas melhorias, tanto na correspondência eletrónica, como
no site da Junta.-Fica desde já, deliberado criar um email para o executivo, para que se possa, em conjunto, ter acesso à
informação e permita dar respostas aos mails rececionados. Não deverão nunca ser usados, emails
particulares em representação da Junta
3 - Pedidos de informação do Secretá
Foi solicitado pelo secretário acesso à seguinte informação, a todo o executivo:------------a) Dívidas existentes da Junta à data de 2311012017----b) Receitas a receber à data de 2311012017, nomeadamente as que tenham a ver com taxas e---------licenças relativas ao cemitério---------c) Comprovativos dos Saldos de caixa e bancos à data de 2311012017----d) Acordo com a Anphis--e) Acordo com a ARS - extensão centro de saúde-Acordo com o Banco Santander Totta---g) Acordo com os CTT-------h) Acesso aos e-mails (reencaminhamentos
Documentação relativa à beneficiação da Rua Esquerda, nomeadamente acordos assinados com
os proprietários que irão dar cedências de terrenos
Queixas existentes até à data e não resolvid âê_______________.

0

i)
j)

Foi apresentado um dossier sobre a Rua Esquerda, da qual o Sr. Presidente já esteve a analisar e o
contrato com o Banco Santander Totta, que deverá ser analisado e comparado com as ofertas
co ncorrentes. ---------Para resolver o problema dos acessos aos mails (que são pessoais), vão ser criados novos endereços
oficiais e vinculados à lnstituição Junta.-As queixas existentes, foram só relativas à Rua das Rosas e já está resolvido
Os restantes documentos podem ser consultados na Junta de Freguesia.---------4 - Site da Junta de Freguesia-----Para atualizaçâo e melhoria do funcionamento do site da Junta, foi decidido contatar a empresa que
desenvolveu o mesmo, para marcar uma reunião e analisar as alterações aos conteúdos, nomeadamente
contatos, endereços eletrónicos e novas funcionalidades
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5 - Orçamento da Junta-----Dada a prioridade em preparar o orçamento no mês de novembro, decidiu-se marcar uma reunião com a
nova Presidente da Câmara, Dra. Cidália Ferreira, para apresentar as prioridades da Moita e dos
Moitenses, num plano mais curto (Orçamento) e num plano mais alargado (Plano Plurianual de
lnvestimento)
Nesta reunião, estará presente todo o executivo da Junta, para promover e negociar o reforço de verbas
de despesas de capital para o orçamento de 2018, bem como os investimentos prioritários e por parte
direta da Câmara. Além disso, será defendido a revisão do acordo de execução, que promova melhorias
tanto em meios financeiros, como técnicos e humanos
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