
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 2í
MANDATO 2017-2021

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, na sede da
Junta de Freguesia de Moita, realizou-se a reunião do executivo, 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. lnformações----
2. Atividade da Junta
3. Assuntos relacionados com o Município
4. Outros Assun

í lnformações-----
-No dia 17 de setembro o secretário participou na assembleia municipal em representação do
Presidente para defender o acordo de execução--
-No dia 19 o executivo da junta reuniu com a Presidente de Câmara Cidália Ferreira, Chefe
Divisão Dra. lnês Marrazes e ïécnica Enga Susana Silva para revisão fazer um ponto de situação
de vários assuntos relacionados com obras e outros assuntos na freguesia de Moita, entre as
quais: Rua do Olheirão, Rua da Sapinha, Rua do Vale e lnfaestruturas, Rua Soldado Adriano
Maria Alexandre, Rua da Almoinha Velha, Travessa das Baixas, Travessa Padre Franklim, compra
dos lotes de terreno junto à igreja, saneamento EN 242, pinturas na pavimentação, obras na
escola e pinheiros de grande porte no seu interior, alteração de paragem da TUMG, apoio técnico
para a junta lançar pequenas obras, compensação de 4.500€ em materiais pela alteração da data
do acordo de execução
-Reunião do executivo do dia 27 de setembro, aberta ao publico, foi antecipada para hoje devido à
preparação das Comemorações do 33o Aniversário da freguesia e à coincidência de data da
realização da assembleia de freguesia

2 Atividade da Junta--
lnformações do Presidente - O Presidente informou que a Associação Casal Galego está a
solicitar reunião para apresentar a 29o Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha
Grande que se vai realizar de 1 a 9 de dezembro. A reunião fica marcada para depois das
comemorações da freguesia de Moita
- 31o Aniversário do Diário de Leiria - o pedido de publicidade não foi aceite porque não é uma
necessidade para os interesses da população moitense.-
- Associação Aiuda-me a Crescer - o pedido de apoio financeiro não foi aceite porque se trata
de uma campanha para uma causa fora do âmbito das competências da Junta de Freguesia.----
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Comemorações Freguesia de Moita - Foram preparados todos os pormenores com a
organização e logística do 33" aniversário da freguesia.--------

2. Assuntos relacionados com o Município-------
Pinturas no pavimento - as pinturas na pavimentação iniciaram-se hoje e tem a ajuda de
funcionário da junta. São cerca de 16 ruas, mas também vão verificar a sinalética vertical e
substituir painéis dos sinais mais degradados
-temos informação da Camara que os técnicos que andam a tazer 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.-

Paragem TUMG - Foi enviado um email a 20 de setembro, tal como solicitado em reunião de
Câmara, à Chefe de Divisão lnês Marrazes a expor o problema da paragem da TUMG na Rua 1a

de dezembro. Solicitamos uma alternativa, por aquela se encontrar mal localizada, num local sem
passeios para os utentes e de difícil circulação de veículos.

3. Outros Assu
Orçamento - O secretário solicitou ao executivo o acompanhamento do grau de execução do
orçamento e posterior análise. Há pequenas obras que estão a ficar para trás, porque não se
tomou a iniciativa dos procedimentos de lançar as obras, com o preconceito do caderno de
encargos ser complicado de elaborar. O procedimento é simples, apenas precisamos do
acompanhamento de um técnico da Câmara para fazer o levantamento de quantidades e
descritivo dos trabalhos e que ficou decidido na última reunião de Câmara. Depois são solicitados
três orçamentos a empresas com conhecimento do mercado das obras publicas.--

e o ecretário

- António Soares re- aSiorg

O Tesoureiro

- Diogo João rigues Cardeira -

es-
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