FREGUESIA DE MOITA
Ata N.o 22
MANDATO 2017-2021
Aos dezasseis dias do mês de outubro 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. António Soares André, os vogais Sr. Jorge da Silva Marques e Sr. Diogo João Rodrigues
Cardeira.
Os assuntos discutidos nesta reunião ordinária foram

2. Atividade da J
3. Reunião com Rotary Glub Marinha Grande
4. Assuntos relacionados com o Municíp
5. Outros Assu

í lnformações----- "--.'--"--

-Esta reunião vem na sequencra do adiamento da reunião de 11 de outubro por motivos da
participação do Presidente na reunião com a Comissão Cientifica Pinhal do Rei.----No dia 26 de setembro foi enviado email para a Câmara a solicitar um documento comprovativo
relativo à compensação no valor equivalente a 4.500€, que a Junta de Freguesia tem que ser
compensada, por o acordo de execução se iniciar a 1 de outubro e não a 1 de julho como previsto.
Na última assembleia municipal de 17 de setembro foi recomendada essa compensação, tal como
solicitado pelo secretário da junta de freguesia. Por forma a levar a votação da adenda na
assembleia de freguesia de Moita deste Acordo, o secretário solicitou esse documento que veio
com um valor de até 10.000€ em materiais a fornecer à Junta

2 Reunião com Rotary Club Marinha Grande
Rotary Glub Marinha Grande - foi solicitada reunião ao executivo para fazer um ponto de

situação dos equipamentos cedidos através de protocolo com a Junta de Freguesia de Moita. Foi
marcada para o dia de hoje e fez-se um balanço dos serviços prestados. o último relatório é de
2014. Neste momento há seis cadeiras de rodas ocupadas e três livres. Estão livres as duas
camas articuladas, duas camas fixas e quatro pares de canadianas. A junta vai enviar relatorio. Há
possibilidade de solicitar novos equipamentos, através do projeto Rotary Fundation. O protocolo
tem que ser divulgado pela população.
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Atividade da Junta
lnformações do Presidente - O Presidente informou que amanhã entra ao serviço a D' Elsa que
vem do Centro de Emprego e vai iniciar funções na extensão do Centro de Saúde para colmatar a
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falta de funcionário operacional desde setembro

Futsal - a decisão em relação à solicitação de apoio financeiro à equipa de Futsal da Moita vai
decidir-se posteriormente. Tem que se verificar o que já foi transferido para o Clube Desportivo
Moitense.Prestação de serviços nos espaços verdes - o Sr. João Mendonça, vem propor à Junta o
tratamento dos espaços verdes da freguesia a título de experiência e avaliação posterior dos
trabalhos. O contato vem na sequência de um pedido de orçamento por parte da Junta, àquele
prestador de serviço, por forma a colmatar a falta de mão de obra da Junta para aqueles serviços.
Os locais a intervir são: cemitério, jardim em volta da Junta de Freguesia, jardins junto ao antigo
campo de futebol, parque de merendas, largo do poço do povo, largo da igreja, jardim dos
combatentes e largo do Rio Velho. Depois de visitar os locais será apresentado um orçamento.--Tampa cimento partida - o secretario informou que há uma tampa partida no estacionamento
junto ao edifico que fica perto da padaria. É necessário arranja-la, através da junta ou pela
Câmara consoante seja a responsabilização

Falta de energia elétrica - depois da passagem da intempérie Leslie no passado dia 13, a Rua
1o de Maio, Travessa das Baixas e parte da Rua 10 dezembro ficaram sem energia e foi feita
solicitação da intervenção da EDP
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Assuntos relacionados com o Município-------..
Pinturas no pavimento - as pinturas na pavimentação ainda não terminaram devido ao tempo;
falta na Rua do Lavadouro e no largo da Junta de Freguesia. Os sinais stop danificados foram
substituídos por novos faltando ainda alguns que não há em stock nos estaleiros da Câmara. Há
ainda três espelhos em falta que o técnico da Câmara vai colocar assim que tiverem em stock.----

Obras na Escola - A última data era para terem começado a 15 de outubro, mas ainda não
iniciaram. A junta já retirou da escola vários equipamentos para as instalações do Clube
Desportivo Moitense e para os estaleiros da Junta de Freguesia. 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.

- Ainda não chegou oficio da Câmara a informar o material que vão
ceder à Junta. É necessário fazer o levantamento das necessidades com um técnico e que já foi
solicitado à Câmara. Além disso, esta tem que dar um parecer se a Junta pode avançar com as
obras nos passeios. A Rua da Seixeira, rua do Lavadouro e Rua do Olheirão são prioritárias.-----Material para passeios

Resultados da reunião com a Câmara - o secretário informou que, não tendo a Câmara
iniciado as medidas que ficaram acordadas na reunião de 19 de setembro, iria enviar email a
todos os intervenientes na referida reunião, para obter esclarecimentos sobre os assuntos,
nomeadamente: o lançamento da obra da Rua do Olheirão, as diligencias a tomar para a Rua da
Sapinha (edital especifico), a vinda de um técnico para apoio na avaliação dos passeios e Beco
do Casal Velho, os sucessivos adiamentos de inicio de obra na Escola e conhecimento do plano
de trabalhos, uma nova solução para a rotunda que liga a Rua Esquerda e Rua Direita.--Página 2 de 3
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Outros AssuntosAparelho ar condicionado - Está a aguardar-se a reparação dos aparelhos de ar condicionado;
a seguradora já assumiu mas não liquidou ainda os valores

Relatório da Atividade da Junta

-

o secretário comprometeu-se a fazer um novo modelo de
relatório da atividade da Junta para apresentar nas assembleias de freguesia------

carreira é necessário calcular e conhecer o impacto em termos
orçamentais após avaliação de desempenho que está a ser elaborada pela empresa FREGAL------

-
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