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FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 06
MANDATO 2017-2021

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, na sede da Junta de
Freguesia de Moita, para realização da sexta reunião 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 Pres
2. Plano Plurianual de lnvestimento--------
3. Outros Assuntos-

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

a) Saldos de tesouraria à data de 3111212017-------------

Caixa 337,99€---
ccA - ---------1 5.121,59€---------
Santander - -

b) Convite para a Gala da Sociedade de Beneficência e Recreativo 10 Janeiro - Ordem - Convite
entregue em mão na Junta de freguesia. Teve a participação do Sr. Presidente da Junta.-----

c) Congresso da ANAFRE - O Sr. Presidente, António Soares André, informou que a inscrição para o

Congresso em Viseu, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro terminava amanhã. Foi deliberado a

participação do secretário como delegado no XVI Congresso Nacional da ANAFRE
d) Convite Confraria da Sopa do Vidreiro almoço 18 Janeiro - Não havendo disponibilidade não irá

ninguém estar presente. O Sr. Presidente informa a Confraria
e) lnquérito da PSP - o Sr. Presidente ficou encarregue de responder ao inquérito da PSP--------
f) Guia do Poder Local - o Diário de Leiria está a oferecer um espaço publicitário, no valor de 100€,

para uma revista sobre os autarcas do distrito de Leiria com tiragem de 25.000 exemplares que
sairá com o jornal no próximo dia 02-02-2018. Foi decidido ajustar a imagem e o slogan
"Proximidade e Bem-Estar", ficando o Secretário em estabelecer o contato e elaborar o processo

com a responsável. Esta proposta, engloba ainda a oferta de uma assinatura anual do jornal a

uma entidade a definir
g) Reunião com ACES Pinhal Litoral - o Sr. Presidente informou que se deslocou a Leiria com uma

comissão na tentativa de reunião com a Direção do ACES, Dr. Pedro Sigalho, para reclamar o

serviço na extensão de Centro de Saúde da Moita, com uma enfermeira e mais um dia no

atendimento da médica, além de ser necessário uma administrativa a breve tempo
h) Operadores - Para garantir a continuação de um funcionário na Junta, fez-se um ajustamento do

valor hora, a partir do corrente mês, a dois operadores tendo em conta os anos de trabalho e da
prestação do bom serviço
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2 - PPI- Plano Plurianual de lnvestime
O Plano Plurianual de lnvestimentos, que define as linhas de ação estratégica para os próximos quatro
anos, não têm neste momento relevância. Não foram ainda comtempladas verbas para reforço do
Orçamento nem garantidos por parte da Câmara meios que permitam uma projeção para quatro anos de
investimento na freguesia da Moita.----
O executivo da freguesia deliberou, para já, a beneficiação do Beco do Casal Velho e do Beco da
Machinha que são obras de baixo investimento, face ao valor total do PPl, no montante de 11.490€.-------

3 - Outros Assu
Foram solicitados os contatos (email e telemóvel), bem como o NIB dos membros da assembleia para
constar nos arquivos da Junta de Freguesia

O Secretário

r

- António res André - J rques -

O Tesoureiro

Rodrigues Cardeira -
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