
FREGUESIA DE MOITA
Ata número quarenta e dois

MANDATO 2021-2025

Ao décimo oitavo dia do mês de Janeiro de dois mil e vinte e três, 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 o Tesoureiro, Sr. Pedro Miguel Martinho da Cunha, tendo sido presentes e apreciados os
seguintes assuntos
- Ponto um - Foi aprovado por unanimidade a aquisição de um sistema áudio para gravação das sessões
das Assembleias de Freguesia
- Ponto dois - Foi aprovado por unanimidade a aquisição de uma aparelhagem de som, nomeadamente
coluna e microfone
- Ponto três - Foi aprovada por unanimidade a aquisição de material diverso para renovação de stock da
secretaria da Junta de Freguesia
- Ponto quatro - Foi aprovado por unanimidade a aquisição de material para substituição das caixas de
pnmerros socorros.
- Ponto cinco - Foi deliberado por unanimidade adquirir quatro pares de calças de trabalho
- Ponto seis - Foi deliberado por unanimidade a participação da Junta de Freguesia no passeio pedestre

a realizar no dia vinte e seis de Fevereiro em parceria com a Câmara Municipal da Marinha Grande e o
Clube Desportivo Moitense, solicitada verbalmente pela Sra. Vereadora Ana Monteiro
- Ponto sete - Foi aprovada por unanimidade a proposta apresentada pela empresa Localgest, Lda. para

atualização do valor mensal em mais dez euros/mês, referente à prestação de serviços de consultoria
autárquica (procedimentos contabilísticos), ficando assim atualizada para cento e noventa euros
acrescidos de IVA à taxa legal. A alteração é justificada pelo facto de se manter o preço inicial, desde dois
mil e dezanove até à presente data, tendo em consideração o aumento geral de serviços prestados.
- Ponto oito - Foi aprovado por unanimidade a renovação do antivírus Panda, pelo valor de cento e
dezanove euros e oitenta cêntimos acrescido de IVA à taxa legal, à empresa Anphis
- Ponto nove - Foi aprovado por unanimidade a emissão de atestados Óscar Paulo Almeida dos Santos,
atestado de residência; lvan Mendes Duarte, atestado de residência; Diana Sofia Duarte Ferreira, atestado
de residência
- Ponto dez - Para conhecimento foram lidos em voz alta os despachos do Presidente, números dois, três
e quatro de dois mil e vinte e três
- A presente ata foi aprovada em minuta, por unanimidade
- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezoito horas e vinte minutos, da qual se lavrou
a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes
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