
FREGUESIA DE MOITA
Ata número sete

MANDATO 2021-2025
Ao segundo dia do mês de Dezembro 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, Sr. Franclim de Sousa Ventura, Secretária, Sra. Teresa Rita Barosa Monteiro e
Tesoureiro Sr. Pedro Miguel Marlinho da Cunha, tendo sido presentes e apreciados os seguintes
assuntos
- Ponto um: Apreciação da atividade do executivo
- Ponto dois: Foi aprovado por unanimidade efetuar a oitava alteração ao Orçamento da Despesa para o
ano de dois mil e vinte e um, cujos documentos ficam anexos
- Ponto três: Foi deliberado adquirir o Postal de Natal dois mil e vinte e um - Depois de enviados os
desenhos elaborados pelos alunos das Escolas da Moita, alusivos ao Natal, e pedido o orçamento á
tipografia Barata, Seiça e Nobre, Lda. conjuntamente com o modelo do postal habitualmente utilizado nos
anos anteriores, o mesmo foi aprovado por unanimidade
- Ponto quatro - Foi aprovado por unanimidade propor à Assembleia de Freguesia a alteração do
toponimo "Rua S. Silvestre" para "Rua Afonso Coelho Cardeira" pelo motivo de o Sr. Afonso Coelho
Cardeira ter sido um moitense benemérito, tendo cedido o espaço para a referida rua, para a construção
do parque infantil, terrenos envolventes e toda a área das traseiras da lgreja
- Ponto cinco: Foi aprovado por unanimidade efetuar a colocação do Brasão da freguesia e dístico "25 de
Abril Sempre" na placa, para-sol que se encontra em frente da caixa multibanco, na parte exterior.
- Ponto seis: Foram pedidas três simulações para um contrato de seguro para a viatura recentemente
adquirida pela Junta de Freguesia - Smart FourTwo, 82-TQ-15 ás seguintes seguradoras: Ageas Marinha
Grande, Fidelidade - Octávio Rosa e Espírito Santo e Edra. Foi aprovado por unanimidade aceitar a
proposta de Octávio Rosa, por ser a mais favorável, pelo valor de cento e vinte e oito euros e cinquenta
cêntimos/ano
- Ponto sete: Foi aprovado por unanimidade, e depois de terem sido apresentados três orçamentos para a
pintura interior e exterior do edifício sede da Junta de Freguesia, entregar o trabalho ao Senhor José
Maurício Dionisio, por ser a mais favorável. O valor da pintura interior por novecentos e noventa euros e a
pintura exterior no valor de mil trezentos e noventa euros, com o ptazo de execução máximo até quinze de
março de dois mil e vinte e dois
- Ponto oito: Foi deliberado por unanimidade adquirir pinos para impedimento de estacionamento de
viaturas na zona calcetada envolvente á lgreja e parque infantil.
- Ponto nove: Foi aprovado por unanimidade enviar á empresa Fregal, Lda., um ofício solicitando o envio
de todo o processo referente á Avaliação de Desempenho da Assistente Técnica, Teresa Rita Barosa
Monteiro, no período 201912020. Foi dado um prazo de resposta até dezasseis de Dezembro do corrente
ano, originando na sua falta a rescisão de contrato
- Ponto dez: Foi deliberado por unanimidade consumir combustível dos postos de abastecimento com
qualidade garantida, considerando que o posto com a qual a autarquia tem contrato não nos garante a
qualidade desejada para o bom funcionamento das viaturas. A Junta de Freguesia está a envidar esforços
para encontrar um novo fornecedor que nos garanta combustível de qualidade, enquanto isso, vamos
fazendo a aquisição do mesmo, em regime de ajuste direto simplificado, efetuando o pagamento por via de
multibanco.
- A presente ata foi aprovada em minuta, por unanimidade
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- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezanove horas, da qual se lavrou a presente
ata, que depois de lida e a ser assinada pelos presentes.

o A Secretária

Francl Ventura Teresa Rita Barosa Monteiro
OT rro

Pedro Miguel Martinho da Cunha
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