
FREGUESIA DE MOITA
Ata número Quinze

MANDATO 2021-2025
Ao trigésimo 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 Extraordinária 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: Foi aprovado por unanimidade o Relatório de Gestão e Conta de Gerência, referente ao ano
de dois mil e vinte e um
- Ponto dois - Foi aprovado por unanimidadefazer a primeira revisão ao Orçamento (receita e despesa) e
Plano Plurianual de lnvestimentos do ano de dois míl e vinte e dois, com a inclusão do saldo de gerência
do ano de dois mil e vinte e um, no valor de setenta e seis mil, novecentos e treze euros e sessenta e oito
cêntimos, ficando por essa ação alterado o valor na receita e despesa, para duzentos e cinquenta e nove
mil e catorze euros e setenta e nove cêntimos
- Ponto três - Foi aprovado por unanimidade propor à Assembleia de Freguesia, dotar com mais dois
lugares (num total de quatro), o Mapa de Pessoal, considerando que está previsto em Decreto Lei que os
Mapas de Pessoal são aprovados, mantidos ou alterados pela Assembleia de Freguesia
- Ponto quatro - Foi deliberado por unanimidade apoiar as instituições: Clube Desportivo Moitense,
Associação de Pais do Ensino Básico e Pré Primário, Comissão da Capela e Trintões, na iniciativa a ter
lugar nas comemorações do dezanove de Abril e vinte e cinco de Abril, como incentivo á cultura, tendo
como evento um concurso de sopas em que o lucro reverte para as instituições referidas; sendo o apoio
monetário a atribuir: dois euros e meio por pessoa adulta e um euro e meio para crianças dos seis aos
doze anos, por cada inscrição, respetivamente
- A presente ata foi aprovada em minuta, por unanimidade
- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezoito horas, da qual se lavrou a presente ata,
que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes.
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