
FREGUESIA DE MOITA
Ata número Dezassete

MANDATO 2021-2025
Ao vigésimo dia do mês de Abril 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 - Foi aprovado por unanimidade contatar uma empresa especializada, para efetuar um
Procedimento Concursal para a contratação de uma trabalhadora, na categoria de Assistente Técnica. ----
- Ponto dois - Foi aprovado por unanimidade aceitar o orçamento do pintor, José Antonio de Jesus da
Cunha, que apresentou o orçamento mais baixo, para efetuar o trabalho de pintura na porta da caixa da
carrinha Mitsubishi L200, no valor de trezentos e quarenta e quatro euros e quarenta cêntimos.
- Ponto três - Foi aprovado por unanimidade fazer a aceitação do orçamento do Sr. Eusébio Machado -
Mármores e Granitos, Lda. para a aquisição de três marcos em vidraço moleanos identificativos do Largo
da Capela, Parque dos Combatentes e Praceta do Passadouro, no valor de setecentos e um euros e dez
cêntimos.
- Ponto quatro - Foi aprovado por unanimidade fazer a aceitação do orçamento do Sr. Eusébio Machado

- Mármores e Granito, Lda. para a aquisição de cinquenta limitadores em pedra calcária, no valor de mil

oitocentos e quarenta e cinco euros.
- Ponto cinco - Foi aprovado por unanimidade adquirir sete livros ao escritor Carlos Alberto Silva, que

esteve presente no evento ocorrido nas Escolas da Moita, Semana da Leitura. Os livros adquiridos são
paraÍazer parte da biblioteca existente na Escola Básica da Moita. Os livros adquiridosforam: "O urso que
perdera o coração"; "Ó Simão, seu trapalhão, já armaste confusão! "; "O livro das palmas"; "Contos e
lendas de arrepiar"; "A nuvenzinha que gostava de trovoada"; "Marina e os mares de plástico" e "Sete
pulgas pequeninas", no valor de cinco euros cada
- Ponto seis - Foi deliberado por unanimidade pedir orçamento para asfaltamento da continuação da Rua

das Flores com o comprimento de cento e vinte e quatro metros por três de largura
- Ponto sete - Foi deliberado por unanimidade pedir orçamento para asfaltamento da continuação da Rua

das Rosa com o comprimento de oitenta e um metros e três metros e meio de largura
- Ponto oito - Foi deliberado por unanimidade pedir orçamento para colocação de tapete asfáltico na zona
envolvente e de acesso ao edifício sede da Junta de Freguesia, com aproximadamente quatrocentos e dez
metros quadrados e colocação de coletor de saneamento e tubo para passagem de cabo elétrico com o

comprimento de seis metros cada.
- Ponto nove - Foi aprovado por unanimidade a emissão de atestados. Maria Joyce Ruiz Barbosa,
atestado de residência e Crislanne Barbosa da Silva, atestado de residência
- A presente ata foi aprovada em minuta, por unanimidade
- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezanove horas, da qual se lavrou a presente

ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes
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