
FREGUESIA DE MOITA
Ata número vinte e quatro

MANDATO 2021-2025
Ao vigésimo primeiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, 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 orçamento para o marco/memorial em vidraço Moleanos,
com a inscrição "Parque Afonso Coelho Cardeira" "Benemérito" "Nascido em 1310811931" "Falecido

01/09/2008", a inaugurar em trinta de Julho de dois mil e vinte e dois
- Ponto dois - Foi aprovado por unanimidade aceitar o orçamento para os quarenta limitadores em pedra

calcária pelo valor de mil quatrocentos e setenta e seis euros
- Ponto três - Abertura de Procedimento - Foi deliberado por unanimidade a abertura do procedimento
por Ajuste Direto, Regime Geral por empreitada a Requalificação de Pavimento Betuminoso na freguesia
de Moita - Ajuste Direto por empreitada N.o 0412022. A despesa tem enquadramento orçamental na
rubrica 01.00.00/07.01.04.01.00 - Cabimentos n.o duzentos e trinta e cinco, duzentos e trinta e seis,
duzentos e trinta e sete e duzentos e trinta e oito, sendo a despesa sem lVA, num total de doze mil
quinhentos e trinta e três euros e oitenta e oito cêntimos, e acrescida de IVA no valor de treze mil duzentos
e oitenta e cinco euros e noventa e um cêntimos
- A presente ata foi aprovada em minuta, por unanimidade
- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dez horas e cinquenta e cinco minutos, da qual

se lavrou a presente ata, q ue depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes
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