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FREGUESIA DE MOITA

Ata número catorze
MANDATO 2021-2025

Ao décimo sexto 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 Rita 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 aprovado por unanimidade efetuar a terceira alteração ao Orçamento para o ano de
dois mil e vinte e dois
- Ponto três - Foi efetuado o balanço, em resumo, referente á participação da Junta e Assembleia de
Freguesia de Moita, no décimo oitavo Congresso da Associação Nacional de Freguesias, que teve lugar
nos dias onze, doze e treze de Março, de acordo com a deliberação na reunião de Junta de Freguesia de
cinco de Janeiro de dois mil e vinte e dois, ata número nove, com os custos no valor: lnscrição: setenta e
cinco euros, Estadia: Trezentos e setenta e cinco euros, Refeições: trezentos e quatro euros e trinta
cêntimos, Portagens: cinquenta e nove euros e seis cêntimos e combustível, cento e sete euros e
cinquenta e oito cêntimos
- Ponto quatro - Foi aprovado por unanimidade pedir um parecer à Anafre sobre a utilização de
pagamento multibanco na aquisição de combustíveis e outros.
- Ponto cinco - Por iniciativa do Tesoureiro da Junta de Freguesia, Sr. Pedro Cunha, foi decidido que o
referido autarca iria envidar esforços junto da Sra. Vereadora Ana Baridó, afim de se colocar um

desfibrilhador na Sede da Junta de Freguesia e respetiva formação necessária para a sua utilização. ------
- Ponto seis - Foi aprovado por unanimidade aceitar o orçamento da Anphis para renovação de domínio e

alojamento "jfmoita.pt", pelo valor de cento e dezasseis euros e oitenta e cinco cêntimos
- Ponto sete - Foi deliberado por unanimidade autorizar o Sr. Mesquita e o Sr. Balseiro, moradores
vizinhos do Parque 4 de Outubro, terem em seu poder a chave, para abrir e fechar a casa de banho do
Parque de Merendas, quando a mesma for solicitada ou sem solicitação e de responsabilidade de quem
efetuar a abertura
- Ponto oito - Foi aprovado por unanimidade efetuar uma informação aos moradores da freguesia
referindo a razão pela qual os buracos existentes nas ruas da freguesia não são reparados pela Junta de
Freguesia. Sendo competência da Câmara Municipal da Marinha Grande, na reparação das estradas, a

Junta de Freguesia não se pode sobrepor á mesma
- Ponto nove - Foi aprovado por unanimidade a emissão de atestados: Célia Cristina Moreira da Silva
(residência); Petra Rubina Perneta de Castro (residência); Soraia Alexandra Brito Silva (lnsuficiência
económica); Hugo Rafael Gomes Marrazes (residência); Marli Celia de Almeida (residência); Maria da Luz
Rodrigues Gonçalves Ferreira (vida); Marcelo João da Silva Maduro (residència); Rosinda Maria Morgado
Ascenso (agregado familiar); Maria Celeste Soares André (residência); Maria de Lurdes da Silva Ribeiro
Gomes (residência)
- A presente ata foi aprovada em minuta, por unanimidade
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- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezoito horas e quarenta e cinco minutos, da
qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes.
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