
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 07
MANDATO 2017-2021

Aos 25 dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, na sede da Junta de Freguesia
de Moita, para realização da sétima reunião do executivo. Estiveram presentes: o Presidente de Junta, Sr.
Antonio Soares André, os vogais Sr. Jorge da Silva Marques e Sr. Diogo João Rodrigues Cardeira.----------

Os assuntos discutidos nesta reunião ordinária foram

1. lnformações do Presidente
2. Balanço da Atividade da Junta e Relação com a Câmara---
3. Lei no 11212017 - Programa de regularização extraordinária dos vínculos precários--------------
4. Outros Assu

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

a) Rutura de áqua - A junta foi contatada devido a uma rutura na rede de água, junto ao Beco do
Casal Velho, que foi devidamente reparada pelo piquete da Câmara------------

b) Saneamento junto àEN 242 - os técnicos da Câmara e lnfraestruturas de Portugal vão fazer uma
avaliação junto das 5 travessias de saneamento à ÊN 242 e troços que faltam ainda terminar junta
á mesma. As ligações são junto à Rua 23 outubro, no cruzamento que liga a Rua 1o Dezembro e
Rua da Charnequinha, Rua Soldado Maria Alexandre, Rua 10 de Junho e Rua da Machinha.--------

c) Apoio ao Grupo de Carnaval MSTIX - Foi decidido apoiar o grupo de Carnaval que representa a
Moita todos os anos no Carnaval de Pataias, com a oferta de bebidas no valorde 156,84€

d) Comissão Cientifica do Proqrama de Recuperação das Matas Litorais - Sr. Presidente informou
que foi convidado para fazer parte desta comissão, recentemente criada, que tem como objetivos
a recolha, compilação e sistematizaçâo da informação técnica e científica sobre a gestão das

2 - Balanço da Atividade da Junta e Relação com a Gâmara--
Depois da reunião com a Câmara (Presidente Cidália Ferreira e Vereador Carlos Caetano) a 17 de
Novembro de2017,nâo foram obtidas respostas nem mais informações sobre a resoluçãodos problemas
que o executivo da Junta apresentou
O secretário, Jorge Marques, sugeriu mandar novo email, a solicitar respostas. Se nada acontecer, vamos
solicitar nova reunião por escrito, pois o executivo está apreensivo com falta de informação
São assuntos como a Rua do Olheirão, a Rua da Sapinha, a beneficiação da escola, a compra dos
terrenos, o saneamento na EN 242, entre outras que estão à espera de respostas da Câmara
Além disso, o executivo pretende planear as atividades, e não sabe ainda se pode ter a verba reforçada
no acordo de execução ou na revisão do orçamento
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3 - Lei no 11212017 - Programa de regularização extraordinária dos vínculos precários
O Presidente informou o restante executivo da recente lei que regula os trabalhadores precários. Apesar
de esta Lei não se apresentar vantajosa, o executivo vai-se inteirar melhor das alternativas ou outras vias
legais que possam favorecer ambas as partes--
Foi explicado ainda, que segundo as novas obrigações, terá que ser contratado um serviço para a
avaliação do desempenho dos funcionários. Apesar de haver já uma proposta, o executivo solicitou que se
pede-se mais uma ou duas propostas para avaliar os serviços de cada um.----------

4 - Outros Assun
Marcação de reuniões com lnstituições locais - foi decidido marcar reuniões com as instituições locais
depois do Carnaval, para auscultar as dificuldades e conhecer os seus planos de atividade, no sentido
de poder haver um canal de comunicação e apoios mais próximos com a Junta de Freguesia. Para já,
marcar com a Escola Básica e Jardim-de-infância da Moita; Clube Desportivo Moitense; Associação São
Silvestre; Comissão Fabriqueira e Casa do Benfica. O secretário sugeriu que estas reuniões se deveriam
estender, noutro contexto, às empresas e comércio local, para perceber os seus problemas e que
contributos poderiam advir de ambas a partes.
SNC-AP - como a data para entrar em vigor o novo sistema SNC-AP foi adiada, a junta de freguesia da
Moita, apenas irá implementar em 2019 as novas regras contabilísticas----------
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