
FREGUESIA DE MOITA
Ata número vinte e um

MANDATO 2021-2025
Ao sétimo dia do mês de Junho 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 a aceitação das propostas da empresa Fregal, Unip., Lda.
para a realização de um Procedimento Concursal para Apoio Adminístrativo, no valor de mil cento e oitenta
euros e outra para Avaliação de Desempenho no valor de quinhentos e cinquenta e seis euros, acrescidas
de IVA átaxa legal. As propostas aceites em conjunto tiveram um desconto de duzentos euros.
- Ponto dois - Foi aprovado por unanimidade efetuar a segunda revisão ao Orçamento e Plano Plurianual
para o ano de dois mil e vinte e dois. A revisão teve como finalidade a criação de mais um projeto no Plano
Plurianual de lnvestimentos, a pavimentação do Beco do Meio, no qual foram introduzidos três mil euros
retirados do Projeto Arranjo da Rua das Rosas
- Ponto três - Foi deliberado por unanimidade solicitar uma Junta Médica á ADSE, para avaliação da
alteração da incapacidade profissional da funcionária Maria Leonor Lopes Sousa
- 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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