
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 12
MANDATO 2017-2021

Aos doze dias do mês de abril 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, os vogais Sr. Jorge da Silva Marques e Sr. Diogo João Rodrigues Cardeira.

Os assuntos discutidos nesta reunião ordinária foram

í. Aprovação de Contas e revisão do orçamento 201

2. Aprovação das atas de reunião do executivo------
3. lnformações do Preside
4. Outros Assu

í - Aprovação de Gontas e revisão do orçamento 2018

As contas de 2017 foram aprovadas por unanimidade
A proposta de revisão do orçamento para 2018 e o Plano Plurianual de lnvestimento foram aprovadas

depois de sofrer algumas alterações, com incorporação do saldo de gerência do ano anterior no valor de

32.656,94€. O orçamento corrigido apresenta um saldo de 169.296,94€

Foi solicitado pelo secretário que nas próximas propostas de orçamentos, das suas alterações e da
prestação de contas, bem como do inventário e plano plurianual de investimento, sejam enviados pelos

serviços com mais antecedência para que haja um período de análise e reflexão, antes das aprovações e
das assinaturas de documentos.

2 - Aprovação das atas de reunião do executivo--.---..-
Foram aprovadas e assinadas as atas no 6, 7, 8, 9, 10 e 1 1 das reuniões do executivo

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

a) Apresentação serviços rede telefónica - foi apresentado por um agente da PT Empresas uma
proposta de serviços de rede telefónica e internet. Perante esta proposta, foi decidido fazer uma

nova avaliação dos serviços prestados, através de uma consulta ao mercado, para o qual ficou

designado o secretário. Além disso, a rede Hi-Fi (hotspot) já não funciona há muito tempo e será

também avaliada.

b) Gomemorações 44o Aniversário do 25 Abril - foram discutidos diversos pontos com a finalidade

de organizar as comemorações do 25 de Abril, inclusive a sua divulgação. Da parte da tarde,

desse mesmo dia, a organização é em parceria com o Clube Desportivo Moitense na promoção de

um espaço lúdico para as crianças (insufláveis) e uma caminhada na Mata Casal da Lebre.

c) Ação de sensibilização Gestão da Floresta contra os incêndios - Ultimaram-se os preparativos

para a organização e divulgação da iniciativa promovida pela PSP e Proteção Civil no próximo dia
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21 de abril, com o apoio da Junta de freguesia e Clube Desportivo Moitense

4 - Outros Assu
Passeio Sénior - Foi proposto organizar um passeio sénior a Sintra no inicio de junho. O secretario
ficou de promover os contatos e de verificar as possibilidades mais favoráveis para apresentar ao
restante executivo.
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