
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 26
MANDATO 2017-2021

Aos treze dias do mês de dezembro 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. Informações-----
2. Atividade da Junta
3. Assuntos relacionados com o Município
4. Outros Assuntos-

í Informa
Audiência com funcionária - As reuniões previstas com a funcionária da junta para esclarecer
sobre os procedimentos da regularizaçâo extraordinária dos vínculos precários e da decisão do
executivo sobre a sua situação, não ocorreram nos dias 5 nem 6 de dezembro por falta de
comparência, pelo que se subentende que está esclarecida quanto ao assunto que lhe diz
respeito.--

Regularização Quadro Pessoal - Atentos aos vários cenários e auscultação de várias entidades
com competência na área da regularizaçâo dos vínculos precários, o executivo da junta tomou as
seguintes decisões: I - Abrir dois concursos para a regularização extraordinária de vínculos
precários em 2018, para assistentes operacionais. 2 - Abrir um procedimento para contrato de
trabalho em funções públicas, para assistente operacional

2 Atividade da Ju
Horário de funcionamento da Junta - O executivo decidiu estender o horário de funcionamento
da Junta, passando a estar aberta à hora de almoço, após os processos de concurso esarem
concluídos

Donativos - Foram decididos atribuir os seguintes apoios: no valor de 500€ à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, no valor de 150€ à Associação
Sindical e União de Reformados e no valor de 100€ à Associação Protetora de Animais da
Marinha Grande
Ficou ainda decidido que os apoios no próximo ano vão ser revistos, aplicando um regulamento
com critérios de apoio após ser apresentado e aprovado à Assembleia de Freguesia em Abril de
2019. O tesoureiro entregou um exemplo de uma proposta para servir de base e ser analisada
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pelo executivo. Ficou ainda decidido que no primeiro trimestre não seriam distribuídos donativos
até aprovação deste regulamento, com exceção do apoio ao grupo de Carnaval

Orçamento da Junta para 20í9 - Foi ajustado o orçamento tendo em conta as receitas previstas
no valor base de cerca de 154.500€. Os ajustamentos mais significativos nas despesas correntes
advém do aumento dos custos de pessoal que a lei da regularização dos precários despoletou.
Além disso, está previso a adjudicação de trabalhos na parte da jardinagem por se encontrar uma
funcionária de baixa profissional
As despesas de capital aumentam em mais do dobro, em relação aos orçamentos base de anos
anteriores, para cerca de 20.000€, proporcionando um investimento, ainda que deficitário, nas
pequenas obras de reparação

Visita Pai Natal na Escola - no dia 14 de dezembro o Presidente fará de Pai Natal na visita à Pré
e Escola Primária da Moita para oferta de presentes às crianças, professoras e auxiliares.-----------

3 Assuntos relacionados com o Municí
Painel eletrónico - o executivo foi informado que a Câmara vai instalar um painel eletrónico de
informação junto à sede da freguesia

Orçamento da Câmara de 2019 - o Presidente e restante executivo da Junta continuam sem
informação e respostas da parte da Câmara do que vem em orçamento para 2Q19, relativamente
à Moita
A Junta não foi contatada para qualquer situação em que se pudesse pronunciar sobre o
orçamento da Câmara. Apesar de já conhecerem as nossas prioridades, o silencio não é
confortável e deixa preocupações numa situação destas

4 Outros Assu
Comemorações íí90 Aniversário Bombeiros Voluntários da Marinha Grande - o Presidente
delegou no secretário a sua representação nas festividades no próximo dia 16 de dezembro. -----

Almoço de Natal na ASURPI - o Presidente representará a Junta de Freguesia nas festividades
de Natal na ASURPI que decorrem no próximo dia 16 de dezembro

Evento da ANAFRE - o Secretário comunicou ao executivo alguns assuntos sobre o tema "O que
vai mudar nas freguesias em 2019", que representou no passado dia 1 1 de dezembro no auditório
do estádio municipal de Leiria, organizado pela Delegação Distrital de Leiria da ANAFERE.--------

O Secretário

O Tesoureiro

f
,António So ré-

rigues Cardeira -

Si
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