
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 20
MANDATO 2017-2021

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, na sede da Junta de
Fregúesia de Moita, realizou-se a reunião do executivo, não aberta ao público, 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

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

í Atividade da Ju
lnformações do Presidente - O Presidente informou que foi marcada para o próximo dia'18,
reunião com o executivo da Câmara (Cidália Ferreira e Carlos Caetano) para fazermos um ponto
de situação dos assuntos pendentes.
A assembleia municipal extraordinária para aprovação da adenda do acordo de execução com a

Freguesia de Moita, ficou marcada para 17 deste mês. O secretário defende que deve-se ir lá à
assembleia exigir os três meses de aumento de verbas transferidas que o executivo permanente
da Câmara nos está a retirar à Junta de Freguesia de Moita

Gasa do Benfica - Chegou um pedido de apoio para a realização do passeio de motorizadas
antigas a cinco de outubro. Foi concedido um apoio no valor de 250€

Critérios para atribuição de donativos - Foi decidido que a partir do próximo ano de 2019, a
atribuição de donativos iria ser feita com base em critérios a criar. Os donativos têm sido até hoje
distribuídos sem qualquer critério definido que pode causar injustiças. Por isso os procedimentos
vão ser alterados.-

Muro na Rua dos Loureiros - o secretario alertou para se falar com o proprietário do muro que
faz bifurcação entre a rua dos Loureiros e a Rua da Aguinha. Esse muro está a tapar a

visibilidade a quem circula, mas tem uns pilares com um portão recuado. A proposta era retirar o
muro até ao portão e acertar a estrada naquele espaço com cerca de 3 a 4 metros quadrados.---

Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários - O Presidente informou que recebemos
uma proposta da empresa FREGAL para passarem quatro funcionários precários e a recibos
verdes aos quadros da junta de freguesia, abrindo para este caso, concurso. A simulação do
cenário é um aumento elevadíssimo das despesas com pessoal que a Junta não pode suportar,
sub pena de não conseguir honrar os seus compromissos no futuro. O secretário ficou em
esclarecer com a empresa que ofereceu a proposta todas as informações necessárias para se
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poder tomar uma decisão concreta, já que há o interesse dos funcionários em passar ao regime
de funcionários públicos.----------

Gandidatura estágio IEFP - O Presidente informou que o contrato da funcionária que se
encontra na extensão do Centro de Saúde vai terminar. Foi feito uma nova candidatura ao IEFP
para novo contrato, mas até agora não apareceu ninguém interessado

Programa para Gomemorações Freguesia de Moita - O almoço do 334 aniversário da
freguesia vai realizar-se nas instalações do Clube Desportivo Moitense que tem melhores
condições. A caminhada terá um percurso de cerca de 8km percorrendo os limites de fronteira da
freguesia, com apoio logístico (água, maça, café, filhos). A animação fica a cargo do Jorge &
Cristina.

2. Assuntos relacionados com o Municíp
Rua do Carvalho - Foi enviado um ofício parca proteção civil, ao cuidado do Eng.o Vasco, para

intervir naquela rua com situação de esgoto a céu aberto

Pinturas no pavimento - temos informação da Camara que os técnicos que andam a fazer o
serviço de pinturas tem prioridade nos locais junto às escolas, mas o caso da Moita não necessita
porque vai entrar em obras. Assim que acabarem esses trabalhos vão dar prioridade às vias que

solicitamos na Moita.-

Obras na Escola, Rua do Olheirão, Rua da Sapinha, Saneamento na 8N242, Compra de
lotes de terreno - não há nenhuma informação adicional da Câmara. O secretário alertou que a
Junta deve ter conhecimento do plano de trabalhos para fazer acompanhamento da obra e dar
respostas aos utilizadores e interessados.------------

3. Outros Assuntos-
Comunicação - O secretário chamou mais uma vez a atenção para que o restante executivo
(secretário e tesoureiro) tenham conhecimento dos emails que chegam do exterior. Toda a

informação relevante deve ser reencaminhada a todo o executivo, para estar informado e evitar
situações como esta que falhou da adenda do acorde de execução. Além disso, as comunicações
enviadas para o exterior também podem ser realizadas com cópia com o nosso conhecimento.
Falta por vezes informação que chega só a nosso conhecimento fora de horas e não custa nada
digitar os emails (com copia) para o secretário e tesoureiro
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