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FREGUESIA DE MOITA
Ata número treze

MANDATO 2021-2025
Ao segundo dia do mês de Março 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 Ríta Barosa Monteiro e
Tesoureiro Sr. Pedro Miguel Martinho da Cunha, tendo sido presentes e apreciados os seguintes
assuntos:
- Ponto um: Apreciação da atividade do executivo
- Ponto dois: Foi deliberado por unanimidade contratar o grupo Tocándar, para atuar nas comemorações
do dezanove de Abril, a ter lugar em vinte e quatro de Abril, tendo como custos um lanche para os
elementos do grupo que se preveem ser aproximadamente trinta
- Ponto três - Foi deliberado por unanimidade contratar os músicos: Carlos Vicente e Hélder Rodrigues,
para atuarem nas comemorações do vinte e cinco de Abril, tendo os custos de quatrocentos euros, por
aproximadamente duas horas de atuação
- Ponto quatro - Por proposta do Presidente da Junta, foi aprovado por unanimidade um novo critério
para atribuição de apoios à cultura e desporto de acordo com a Lei setenta e cinco de dois mil e treze de
doze de Setembro.
- Ponto cinco - Apreciado pedido de apoio da Sociedade Beneficência e Recreio 1o de Janeiro, a Junta
de Freguesia deliberou por unanimidade atribuir dois troféus para o Torneio Nacional de Ténis de Mesa. ---
- Ponto seis - Por proposta do Presidente da Junta de Freguesia foi aprovado por unanimidade alterar o
Regulamento de Utilização da Carrinha Renault Traffic (nove lugares), na sua terceira versão, com
inserção no adigo quarto número dois, as alíneas g), h) e i) e alterações no Anexo I

- Ponto sete - Por proposta do Tesoureiro da Junta, foi aprovado por unanimidade fazer a inscrição numa
formação pela Associação Portuguesa dos Contratos Públicos, pelo valor de cento e setenta euros.
- Ponto oito - Foi aprovado por unanimidade a emissão de atestados: lvan Malyar (residência); Hugo José
Constantino Pedro (residência); Ana Paula Rosa Constantino (residência); Maria da Luz Rodrigues
Gonçalves Ferreira (vida).
- A presente ata foi aprovada em minuta, por unanimidade
- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezoito horas e trinta minutos, da qual se lavrou
a presente ata, que d lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes.
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