
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 3

MANDATO 2021-2025

Aos vinte dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e um, 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 de Junta, Sr. Franclim de Sousa Ventura, a Secretária, Sra. Teresa Rita Barosa
Monteiro e o Tesoureiro, Sr. Pedro Miguel Martinho da Cunha, com a seguinte Ordem de Trabalhos:---------

- Ponto um: Foi apresentada pelo Presidente da Junta de Freguesia, a proposta numero oito de dois mil e
vinte e um com a seguinte redação
1- Aquisição de um computador fixo para serviço da Junta de Freguesia;------
2- Aquisição de 10 bandeiras nacionais para oferta aos familiares dos Combatentes, que falecerem;
3-Aquisição de 10 bandeiras nacionais, 10 bandeiras da Junta de Freguesia da Moita e 10 bandeiras da
Câmara Municipal da Marinha Grande;---
4- Colocação de bandeira a meia haste durante os dois dias seguintes ao falecimento de qualquer
munícipe recenseado na freguesia;
5- Atualização do Regulamento de Utilização e Empréstimo da carrinha de 9 lugares, propriedade da Junta
de Freguesia;
6- Convocação do Clube Desportivo Moitense para uma reunião com o Executivo da Junta de Freguesia
para discussão de assuntos de interesse comum;
7- Envio de ofício á empresa Jet Cooler, S.A., que faz a manutenção e venda de garrafões de água na
máquina dispensadora de água, no sentido de solicitar a diminuição ou isenção total do valor de aluguer
semestral da referida máquina;
8- Envio de ofício é empresa Cervisev que faz o corte das relvas dos jardins da freguesia, no sentido de
passarem a fazer o corte apenas nos meses de março, maio, julho, setembro e novembro, a começar no
proxrmo ano;

9- Pedir orçamentos para a pintura interior e exterior do edifício Sede da Junta de Freguesia de Moita; ---
10- Aquisição de uma viatura para uso diário dos serviços administrativos e executivo da Junta de
Freguesia;
11- Fotocopias solicitadas pelas instituições e coletividades da freguesia de Moita, embora gratuitas,

devem ser consideradas como apoios;
12- Aquisição de um triciclo elétrico para deslocação, dentro da freguesia, das funcionárias que procedem

aos trabalhos exteriores;
13- Pedido de orçamento para colocação de caracterizaçâo da atual viatura da Junta de Freguesia; ------
14- Marcação de uma Assembleia Extraordinária com o objetivo de se efetuar uma modificação ao

Orçamento para 2021 para aprovação.

Ponto dois. Foi deliberado efetuar a segunda revisão ao orçamento e plano plurianual de investimento do
ano 2021 onde consta o documento em anexo composto por 4 páginas da revisão e 1 página P.P.l.---------

-A presente ata foi aprovada em minuta por unanimidade

-A proposta depois de apreciada e discutida foi aprovada por unanimidade
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- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas vinte horas, da qual se lavrou a presente ata,
que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes

O Presidente O Secretário

Franclim de S Ventura Teresa Rita Barosa Monteiro

O Tesoureiro

Pedro Miguel Martinho da Cunha
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