
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 24
MANDATO 2017-2021

Aos oito dias do mês de novembro 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

í. lnformações------
2. Atividade da Junta
3. Assuntos relacionados com o
4. Outros Assuntos-

í Informações------
Nada de relevante

2 Atividade da Junta--
Adjudicação de trabalhos de jardinagem - Os trabalhos de jardinagem nos jardins e espaços
verdes da Junta de Freguesia pela empresa de João Mendonça foram efetuados em 22,23,24 e
25 de outubro
Apesar do secretário ter solicitado o envio de orçamento antes de iniciar os trabalhos de
demonstração, os trabalhos iniciaram-se com ordem do Sr. Presidente, sem se conhecer o preço
hora e a equipa que se deslocava ao local. A conduta do empresário foi dizer que os trabalhos
demorariam cerca de 3 dias. Ao não proceder com a informação necessária explicita com um
orçamento para adjudicação dos trabalhos, conforme solicitada pelo secretário, a conta final
ascendeu a 1.750€. O excesso de despesa, levantou problemas e que, após reunião com o Sr.
João Mendonça, levou à redução dos trabalhos para 1.500€. A proposta de avença mensal para
um contrato anual foi apresentada com a conta final, no valor de 1.000€+lVA

Leiridata - foi tomada decisão de compra, a pronto pagamento, no valor de 2.300€+lVA de
fotocopiadora Canon lR ADV C3520i como sendo a melhor opção para a Junta que permite
fotocopias a cores e em A3. Foram negociadas a redução do preço por fotocópia. Este negócio
poupará um retorno financeiro para a junta que estava a suportar elevados custos de consumíveis.
A fotocopiadora antiga, será colocada à venda ou cedida a uma instituição após serem gastos os
toners. Tem um valor comercial muito reduzido. Contrato de assistência vai ser cancelado. -------

Orçamento da Junta - O secretário chamou a atenção para se começar a preparar o orçamento
e perceber os impactos na despesa com as novas alterações do quadro de pessoal. Ficou
decidido que a proxima reunião seria dedicada ao orçamento da Junta para 2019.------------
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Rua Soldado Adriano Maria Alexandre - O Presidente informou que ainda náo fez as diligências
com os proprietários que impediram anteriormente a requalificação da rua, por causa das
cedências de terreno

Exposição da FAG - foram discutidas algumas ideias para avançar com o tema para a exposição
da FAG. Para jâ ficou decidido colocarem-se, por proposta do Presidente, umas fotos antigas de
locais na Moita com outras mais recentes, criando o cenário "antes de depois". O secretário ficou
em falar com a TUMG para arranjar material que dessem informação aos visitantes da feira, os
horários de serviços de transporte municipais e publicitação dos mesmos.------------

Avarias EDP - continuam as ser reportadas avarias de iluminação da via publica, que tem a haver
com as lâmpadas LED

Site Junta de Freguesia - o secretário informou que se deveria falar com o Gonçalo da Anphis e
agendar uma reunião para procurar uma melhor solução, uma vez que o atual site se encontra
com muitas anomalias e é difícil de gerir. Apesar de o tentar manter atualizado, não é prático.-----

3 Assuntos relacionados com o Municí
Apoio técnico - a Câmara continua sem enviar um técnico à Moita para íazer o levantamento
das áreas para pavimentação do Beco do Casal Velho, bem como para calcular as necessidades
de materiais para a Junta lançar as obras de acabamento de passeios e valas
Orçamento da Gâmara de 20í9 - o Secretário chamou a atenção ao executivo para se perceber
nas reuniões do PS, o que está previsto colocar em obras no orçamento da Câmara para 2019 e
falar com a Presidente de Câmara Cidália Ferreira. O executivo da Câmara não nos chama e não
nos responde. O que era para ser realizado em 2018 tem-se vindo a arrastar. Já foi uma falta de
respeito a Junta não ter sido ouvida para colaborar no primeiro orçamento que chumbou a 31 de
outubro.
O executivo da Junta, está de acordo que tem que haver uma reunião com o executivo
permanente da Câmara para acertar as novas obras da lista que apresentámos e de que são
conhecedores. Essas obras tem a haver com a Rua da Sapinha que continua a não vir no

orçamento, a compra dos lotes de terreno junto à igreja, a Travessa das Baixas e Padre Franklim,
o resto da Rua da Almoinha Velha e a conclusão dos projetos do saneamento na EN 242.----------

4 Outros Assu
Nada de relevante

p O Secretário

- Antonio S André - Jo da rques -

O Tesoureiro

-@eira-
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