
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 23
MANDATO 2017-2021

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mit 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

2. Atividade da Ju
3. Reuniões com Associação Casal Galego, Fregal e Leiridata

4. Assuntos relacionados com o Munici

5. Outros Assuntos-

1

- No dia 18 de outubro o executivo reuniu com dois elementos da organização da Feira Nacional

de Gastronomia e Artesanato da Marinha Grande para programar a presença da Junta de

freguesia. Foi proposto também um espaço na zona gastronómica para a Moita, convidando as

coletividades a estarem representadas.---

2 Reuniões com Associação Casal Galego, Fregal e Leiridata

Associação Gasal Galego - No dia 18 de outubro o executivo reuniu com dois elementos da

organização da Feira Nacional de Gastronomia e Artesanato da Marinha Grande para programar a

presença da Junta de freguesia. Foi proposto também um espaço na zona gastronómica para a

Moita, convidando as coletividades a estarem representadas

FREGAL - hoje reunimos com os responsáveis da empresa que está a fazer a avaliação de

desempenho para o descongelamento de carreiras dos funcionários. A avaliação ficou concluída.

O tema da reunião era perceber os prós e contras da tomada de decisão para abertura de um

concurso para uma função de trabalhos de rua na área operacional. Foram dadas informações

importantes para a tomada de decisão assim que houver ordens para avançar com o concurso. O

valor acordado é de 498€+lVA-

Leiridata - o vendedor da Leiridata veio saber do interesse da proposta já apresentada para a

compra de uma impressora multifunções. Foi solicitado uma proposta para uma impressora mais

barata e adequada às necessidades da Junta de Freguesia. Tendo em conta, os custos elevados

com consumíveis, que este ano já ascende em mais de 800€, tem que ser tomada uma decisão

de compra de um desses equipamentos, que além de melhor qualidade e funções mais
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modernizadas, elimina o custo dos consumíveis, pagando-se apenas o valor das

através de contrato. Vamos aguardar por outra proposta.--

3 Atividade da Ju
tnformações do presidente - O Presidente informou que as obras na escola básica já iniciaram

na passada segunda-feira, dia 22 de outubro. No entanto, a Junta de Freguesia precisa de

conhecer o Plano de Trabalhos, para estar à altura de informar em qualquer situação.

O Jornal da Marinha enviou um pedido de apoio com proposta para a Junta estar representada na

Revista ,,Páginas Verdes" que é uma lista de contatos do concelho da Marinha Grande. Uma vez

que são inúmeros os pedidos de apoio e também para patrocínios, é necessário ponderar as

propostas. Neste caso, a revista não tem muita utilidade e o numero de tiragens é reduzido, pelo

que a decisão é apoiar mas reduzir o valor da publicidade para 100€+lVA.-

O Presidente informou ainda que a Associação São Silvestre não mostrou interesse em

representar a instituição na Feira Gastronómica porque não tem pessoal para colocar no serviço

da restauração. O mesmo respondeu a direção do Glube Desportivo Moitense ao tesoureiro da

Junta. A Gasa do Benfica, que no início se mostrou interessada em participar na Feira de

Gastronomia, depois de reunião com os sócios so participava de fossem sozinhos a representar a

Moita, acabou por declinar por saber que a Junta assegurava o pagamento do espaço' Sem falar

em valores aos convidados, os setecentos e cinquenta euros que o executivo da Junta decidiu vir

a pagar pelo espaço era uma forma de apoiar as instituições da localidade e representar a Moita

na Feira Gastronómica. Estas entidades envolvidas podiam arrecadar todas as receitas a favor da

sua própria instituição, mas o apoio foi rejeitado pelos motivos apresentados.----------

Apoio à Associação Casal Galego - foi decidido apoiar a Associação pela cedência do mesmo

espaço que no ano passado para representar a Junta de Freguesia de Moita na Feira Nacional de

Gastronomia e Artesanato da Marinha Grande entre os dias um e nove de dezembro. ----------------

Espaços verdes - o Presidente informou que o Sr. João Mendonça, já efetuou os serviços de

limpeza e tratamento dos espaços verdes, que foi efetuado em três dias com três pessoas no

primeiro dia e duas no segundo e terceiro dia, das 8 às 17 horas. Limparam o cemitério e podaram

as arvores junto às instalações das Junta de Freguesia que estavam a retirar visibilidade ao

candeeiro

Tampa cimento partida - o presidente informou que o arranjo da tampa partida não é da

responsabilidade da Junta, nem da Câmara, mas sim do condomínio do prédio

Falta de energia etétrica - a falta de energia continua; o Presidente informou que já foram

enviados quatro emails à EDP, mas que já contatou um engenheiro e que vem cá amanhã

reparar

4 Assuntos relacionados com o Município---------
Resuttados da reunião com a Gâmara - o secretário informou que falou com o Dr' Nelson

Araújo ao telefone e foram dados os seguintes esclarecimentos:----

Rua da Sapinha - em contato direto com o Eng.o Vasco, confirmou que as arvores são para

cortarnumafaixa de 10 metros; vâofazer edital especifico para a Ruada Sapinha, queficou por

taze e gerou esta confusão com os proprietários na questão do corte das arvores.------------------
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Rua do Olheirão - o concurso é lançado este ano, mas a obra só é realizada em 2019;---------

Material para passeios - a Câmara tem em stock quantidade suficiente para a calçada grossa e

pequen

Apoio de Técnico - vão mandar um técnico para a semana para fazer o levantamento dos

passeios e quantidades de material e ao mesmo tempo medir o Beco do Casal Velho para

pavimentação.-------
pintura da pavimentação - a Enga Susana Silva mandou recado que vão continuar com a

pavimentação assim que o tempo melhore.---

5 Outros Assun
Critérios para distribuição de donativos - o secretário relembrou que ainda não foi dado

nenhum apoio aos bombeiros voluntários este ano. Questiona os procedimentos e alerta para se

começarem a pensar nos critérios para o de 2019.----------
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