
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 25
MANDATO 2017-2021

Aos vinte e dois 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

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

í lnformações----.
Audiência - Foi ouvido nesta reunião o Sr. Hélio Moleiro para informar de assuntos relacionados
com a sua esposa e funcionária da Junta, que se encontra numa situação precária----
Já no dia 16 de novembro a própria funcionária tinha sido ouvida acerca do mesmo assunto.--------
Apesar de estar numa condição precária há cerca de 33 anos, os Presidentes de Junta anteriores
tinham conhecimento do assunto e nunca resolveram nada. Este atualexecutivo, que tomou agora
conhecimento de pormenores importantes, ficou em analisar os prós e contras, e tomar uma
decisão com base na consulta da empresa de consultadoria especializada no assunto, da
ANAFRE, Câmara Municipal e DGAL

Convite SIM - O Sport lmpério Marinhense convidou a Junta para o lançamento do livro
"Memórias do Teatro Amador Marinhense, não sendo possível nenhum elemento do executivo
estar presente no evento, por outros compromissos já assumidos nessa data.-------

2 Atividade da Ju
Consulta Empresas de jardinagem - A empresa de João Mendonça apresentou um valor inferior
na avença mensal de 800€+lVA, para duas intervenções por mês, nos locais referidos e visitados
com o Presidente de Junta. Foi consultada a empresa GIESTA, pertencente à APPACDM e o
valor apresentado para os trabalhos é de 12€+lVfuhora por trabalhador. A melhor proposta foi
apresentada pela empresa CERCISERV com duas propostas: uma intervenção por mês 275€+lVA
e duas intervenções por mês 450€+lVA, para uma equipa de trabalho de quatro pessoas. Apesar
da proposta mais favorável, ficou em solicitar-se a esta empresa uma terceira proposta que
justifique uma intervenção de uma fora mais adaptada às necessidades: 2 vezes na
PrimaveraA/erão e uma vez no Outuno/lnverno
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Leiridata - a fotocopiadora Canon lR ADV C3520i foi entregue e instalada o passado dia 20 de
novembro, permitindo assim novo serviço de fotocópias em A3 e a cores. Para além disso fica a
funcionar o fax digital diretamente ligado ao equipamento.--------

Exposição FAG - Os assuntos com a exposição estão encaminhados para ser montada a montra
no próximo dia 30 de novembro

FREGAL - Os procedimentos de regularização extraordinária dos precários foram discutidos com
a empresa de consultadoria especializada no assunto, em reunião e em vários contatos. Além
disso, foram ainda contatadas as entidades ANAFRE, Câmara Municipal da Marinha Grande e
DGAL para entendimentos sobre o mesmo assunto

Postal de Natal - O tesoureiro ficou em tratar da renovação do postal de Boas Festas da Junta
com a gráfica

Serviços de fotocópias - ficou decidido alterar a tabela de preços das fotocópias descendo os
valores de A4lA5 aPlB de 0,15€ para 0,05€ e frente/verso de 0,20€ para 0,10€. Passa a haver
serviço de fotocópias a cores A4lA5 a 0,25€, frente e verso 0,50€ e A3 PB 0,10€ e A3 cores
0,SO€/cada. As outras taxas relativas ao cemitério, foi decidido não se mexer neste momento.------

3 Assuntos relacionados com o Município--------
Gontatos com a Gâmara - continua a não haver informação por parte da Câmara acerca dos
assuntos pendentes
O Presidente de Junta também não tem informação nenhuma sobre o orçamento para 201g no
que diz respeito à Moita
Acordo de Execução - A Junta também não tem informação de quando a Câmara vai transferir o
valor do novo acordo que ainda não foi recebido
Visita do Técnico - apesar das constantes interpelações da vinda do técnico à Moita, este
continua sem vir à terra para nos apoiar nas diligências. Continuam sem nos enviar um técnico à
Moita para fazer 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

Gorte de Arvores - o corte de arvores na Rua da Sapinha e na Rua do Brejo de Agua continua a
decorrer até ao final do mês. Tem havido algumas resistências por parte dos proprietários.-------

4. Outros Assu
Orçamento da Junta para 2019 - dado que a receção do Sr. Hélio, a discussão do orçamento da
Junta para 2019 foi adiado para próxima reunião
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