
FREGUESIA DE MOITA
Ata número dez

MANDATO 2021-2025
Aos dezanove dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois, pelas dezassete horas e trinta minutos, na
sede da Junta de Freguesia de Moita, reuniu em sessão ordinária o executivo da Junta de Freguesia, com
a presença do Presidente, Sr. Franclim de Sousa Ventura, Secretária, Sra. Teresa Rita Barosa Monteiro. O
Tesoureiro Sr. Pedro Miguel Martinho da Cunha não esteve presente, justificando antecipadamente de
forma verbal a sua ausência. A justificação foi ter de se deslocar ao estrangeiro por motivos profissionais.
Foram apreciados os seguintes assuntos:
- Ponto um: Apreciação da atividade do executivo
- Ponto dois: Foi decidido estudar a possibilidade de adquirir barreiras para impedir que as viaturas
acedam ao espaço pedonal do Largo da Capela ezona envolvente do Parque lnfantil
- Ponto três: Foi deliberado por unanimidade adquirir sete placas identificativas de localidade para os
lugares da freguesia. Brejo de Agua (duas), Vale (duas), Figueira de Gomes (duas) e Almuinha Velha
(uma), um sinal de perigo (trabalhos na estrada) com tripé, para a brigada de trabalho exterior, dois
espelhos de trânsito para o entroncamento da Rua do Olheirão com a Rua do Lavadouro e um para o
entroncamento da ïravessa das Baixas com a Rua 1o de Dezembro, para substituição do existente que
estava degradado, por ter sido considerado existir grande perigosidade de acidente nos locais
referenciados
- Ponto quatro: Foi deliberado por unanimidade adquirir floreiras para colocar no Largo da Capela e
jardim da Junta de Freguesia.
- Ponto cinco - Foi contatado o historiador Hermínio Nunes, afim de avaliar a possibilidade de se fazer
uma pesquisa sobre a freguesia durante toda a sua existência, até aos dias de hoje, para edição de um
livro, considerando que este historiador conhece bem a freguesia tendo maior facilidade nas pesquisas. ----
- Ponto seis - Foi aprovada por unanimidade a aquisição de um relógio de parede para colocação na sala
de reuniões
- Ponto sete - Foi deliberado por unanimidade solicitar um orçamento a José Maurício Dionisio, para

efetuar trabalhos de lavagem e impermeabilização do telhado, lavagem e pintura de muros e poço, pintura
do cofre e prateleiras
- Ponto oito - Foi aprovado por unanimidade fazer uma inscrição da Assistente Técnica no Curso Breve
Direito das Freguesias a decorrer entre os dias vinte e seis de Janeiro e cinco de Fevereiro, através da
Associação de Estudos de Direito Regional e Local. Valor da inscrição, cem euros
- Ponto nove - Foi deliberado procurar uma empresa para efetuar trabalhos em acrílico: Duas placas
decorativas em acrílico, uma com o brasão da Junta e outra com o cravo, alusiva ao vinte cinco de Abril,
um expositor para colocação de informação e uma placa inaugurativa.
- A presente ata foi aprovada em minuta, por unanimidade
- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezanove horas, da qual se lavrou a presente
ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes
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