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Ata N.o 03
MANDATO 2017-2021

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, na sede da Junta de

Freguesia de Moita, para realização da terceira reuniu do executivo, 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 do Presid
2. Receção da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas do 1o

Ciclo e Jardim de lnfância da Moita

3. Pedidos de reuniões: Câmara, Anphis e Associação Casal Galego"---

4. Outros Assuntos-

í - lnformações do Presidente
O Sr. presidente, António Soares André, informou o restante executivo dos seguintes pontos:

a) Revista Folhas Verdes - Como habitual, vai-se pagar um valor de 125€, paru a Junta ter publicidade

na Revista Folhas Verdes que vai ser distribuída gratuitamente com o Jornal da Marinha

b) Rececão da Associacão de Pais da Escola da Moita - iriamos ainda hoje receber os representantes, a

presidente e Vice presidente, para um pedido de apoio a uma viagem dos alunos à Kidzania em

Lisboa ainda em Dezembro.-

c) Festa de Natal da Escola - fomos informados pela Escola que a festa de Natal das crianças se

realizarâ a 17 de Dezembro (Domingo)-

d) Convite para a lnauouração de empresa - chegou à Junta um convite para assistir à inauguração da

expansão da empresa Megatech, no próximo dia24 de Novembro pelas 10h'

e) Reoaração de passeio - Foi reparado o rebordo de um passeio na rua 1o Dezembro para entrada de

uma propriedade-----

2 - Receção da Associação de Pais

Os representantes da Associação de Pais da Escola da Moita, pretendiam um apoio financeiro de 650€

para custear a viagem do autocarro a Lisboa no âmbito da visita das crianças à Kidzania, em Lisboa'----
Esta viagem deveria realizar-se só no próximo ano, mas foi antecipada pelas professoras para 15 de

Dezembro deste ano. A informação que é conhecida é que a Associação de Pais já foi apoiada este ano

em 330€ numa viagem a Mafra. Deste modo, e de acordo com as regras orçamentais, o executivo

deliberou não ser possível dar novamente este apoio por restrições orçamentais. A Junta vai apenas,

como é habitual até final do ano, contribuir com o valor de 350€--------

3 - Pedidos de reuniões-------""
As reuniões com a Câmara, Anphis e Associação Casal Galego ainda não tem data estabelecida, para

resolver assuntos prioritários, como Orçamento para 2018, reestruturação do site, novos e-mails e

organização do stand de representação da Junta na Feira das Atividades e Gastronomia. Há uma
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preocupação do executivo da Junta em realizar estas diligências de forma urgente, mas está dependente
da disponibilidade das outras partes.---

5 - Outros Assu
Sobre a marcação das reuniões da Junta abertas ao público, deliberou-se marcar a 4a semana de cada
mês, com exceção em dias feriados ou vésperas. O edital com a informação ao público vai ser afixado.---
O Secretário, como proposta, irá desenvolver um calendário com datas das reuniões e outro para o
planeamento dos eventos e atividades.-------------
O Tesoureiro, sugeriu marcarem-se reuniões com as lnstituições e Coletividades para perceber o que
estas têm para desenvolver como atividades.-------
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