
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 29

MANDATO 2017-2021

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, pelas dezasseis horas, na sede da Junta
de Freguesia de Moita, reuniu em sessão ordinária o executivo da Junta de Freguesia, com a presença do
Presidente de Junta, Sr. António Soares André, o Secretário, Sr. Mário dos Santos Grácio e o Tesoureiro
Sr. Diogo João Rodrigues Cardeira, tendo sido presentes e apreciados os seguintes assuntos:

Apresentado o pedido da S. Silvestre - Associação de Solidariedade Social da Moita, solicitando apoio da
Junta de Freguesia para atividade daquela instituição. O executivo da Junta de Freguesia depois de
apreciar o pedido e verificando também, as declarações de não divida á Autoridade Tributária e á

Segurança Social, deliberou por unanimidade nos termos do disposto na alínea o) do n.o 1, do Artigo 160

da Lei n.o 7512013 de 12 de Setembro, atribuir á instituição o apoio no valor de dois mil euros.

No seguimento da ordem de trabalho agendada para esta reunião, foi analisado um pedido chegado do
Clube Desportivo Moitense, solicitando a colaboração da Junta de Freguesia, para a prova de corta mato
denominada "Corta Mato Longo". Após analisado o referido pedido, foi decidido por unanimidade, solicitar
à organização do evento, que fizesse chegar a esta Junta de Freguesia, o orçamento previsto para aquela
prova. Depois de ter em seu poder o referido orçamento, o executivo deliberará o valor do apoio a atribuir.

Por último foi decidido marcar com o Executivo da Câmara, uma reunião, em data a designar, para

apresentação do executivo remodelado da Junta de Freguesia e bem como assim, saber o que pensa o
Executivo Camarário, sobre as obras previstas para a freguesia

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezassete horas e trinta minutos, da qual se
lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes.
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