
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 08
MANDATO 2017-2021

Aos oito dias do mês de fevereiro 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. Antonio Soares André e o vogal Sr. Jorge da Silva Marques

Os assuntos discutidos nesta reunião ordinária foram

1. lnformações do Preside
2. Outros Assuntos-

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

a) Saneamento EN 242 - em breve os técnicos das lnfraestruturas de Portugal e da Câmara vem à
Moita para verem os pontos onde o saneamento atravessa a EN 242 e determinar o que falta
realizar

b) Rua Esquerda - tem havido alguns problemas com cedências na Rua Esquerda, nomeadamente
com dois proprietários de casas que não cedem terreno. A faixa de rodagem não será afetada,
que ficará com seis metros de largura, mas os passeios vão ficar mais estreitos naquela zona.
Outros problemas tem surgido mas tem sido resolvidos na medida do possível.-------------

c) Gorte de pinheiros - Foi pedido à proteção civil o corte das duas arvores que estão em risco na
freguesia, mas ainda não executaram o trabalho

d) Serviços de Avaliação de Desempenho e Descongelamento de Garreira - foram apresentados
dois orçamentos de duas empresas que prestam serviços de consultadoria para avaliação de
desempenho dos funcionários públicos e respetivo serviço de acompanhamento no
descongelamento de carreira. O executivo optou pela empresa FREGAL que apresentou o custo
mais baixo, no valor de 552 euros por um período de 12 meses

e) Participação reunião CPCJ - o Sr. Presidente informou que participou na reunião da Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens para a eleição da sua nova Presidente Célia Guerra.--------------

f) Pequenas Reparações - foi solicitada e prestada a intervenção da Junta em pequenas

reparações numa casa que está sinalizada pela CPCJ
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2 - Outros Assuntos-
O tesoureiro informou da sua participação no Congresso da ANAFRE e deixou ao dispor do
executivo varia documentação incluindo as moções votadas. Foram discutidos temas bastante
oportunos e que serão a ordem do dia nos próximos anos, como a questão dos incêndios e a
descentralizaçâo de poderes para as freguesias.
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