FREGUESIA DE MOITA

Ata

N.o 84

MANDATO 2017-2021
Aos dezanove dias do mês de Março de dois mil e vinte e um, pelas dezassete horas, na sede da Junta de
Freguesia de Moita, reuniu em sessão ordinária o executivo da Junta de Freguesia, com a presença do
Presidente de Junta, Sr. António Soares Andre, o Secretário, Sr. Mário dos Santos Grácio e o Tesoureiro
Sr. Diogo João Rodrigues Cardeira, tendo sido presente e apreciado o seguinte assunto

- Na sequência do pedido de dois orçamentos para o trabalho de substituição das portas das instalações
da Casa Velório do Cemitério da Moita, foi apresentado o orçamento n.o 20210173 de 0810312021, pela
empresa Diopainel para as três portas da serie SB-Sosoares com fechadura prumo, moletas e puxador no
valor de mil trezentos e cinquenta e um euros e noventa e oito cêntimos acrescido de IVA á taxa legal,
perfazendo um total no valor de mil seiscentos e sessenta e dois euros e noventa e quatro cêntimos. Foi
apresentado também em 1410312021 pela empresa Jammor, Lda., o orçamento para as três portas e já
acrescido de lVA, num total de dois mil e trezentos euros. Depois de devidamente apreciados pelo
executivo, os referidos orçamentos, foi decidido por unanimidade optar pelo orçamento com valor mais
baixo

- Da necessidade de mudança de projetores nas Escolas da Moita, foram apresentados dois orçamentos;
um para a intervenção no teto falso para a mudança dos projetores, no valor de cem euros, por Marco
Loureiro e outro da empresa Anphis para o serviço de mudança dos projetores e material, num total de
duzentos euros. O executivo depois de apreciar os orçamentos, aprovou-os por unanimidade.

- Foram apresentados dois requerimentos em nome de Paulo Jorge Marques Cardeira, um requerimento
solicitando a concessão de uma parcela de terreno e fundações no Cemitério da Moita, coval n.o 448 e
outro solicitando autorização para colocação de pedra no coval referido. Os requerimentos foram
aprovados por unanimidade

- Na sequência da adesão da Junta de Freguesia de Moita ao novo Protocolo estabelecido entre a Anafre
e os CTT - Correios de Portugal, S.A, foi marcada uma reunião com a Sra. Anabela Lopes, responsável
pelo Posto de Correios da Moita, para a assinatura e recolha do novo Contrato de Prestação de Serviços
estabelecido entre a Freguesia de Moita e os CTT - Correios de Portugal, S.A. no dia vinte e dois do
corrente mês.

- Foi também apresentado um orçamento da empresa Anphis, com objetivo da renovação do domínio

e

alojamento "jfmoita". O orçamento no valor de cento e dezasseis euros e oitenta e cinco cêntimos, depois
de apreciado foi aprovado por unanimidade
- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezoito horas, da qual se lavrou a presente ata,
que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes
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