FREGUESIA DE MOITA
Ata N.o 30
MANDATO 2017-2021

Aos catorze dias do mês de fevereiro 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 de apoio da Associação de Pais das Escolas da Moita, inserido nas atividades
extracurriculares, que os alunos iráo íazer, numa visita de estudo ao Dinoparque, na Lourinhã. O executivo
da Junta apreciou este pedido de apoio, deliberando 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 a comparticipação financeira de
trezentos e cinquenta euros
No seguimento da ordem de trabalhos agendada para esta reunião e face ao pedido, já transcrito na ata
anterior, referente ao "Corta Mato Longo" a realizar pelo Clube Desportivo Moitense foi deliberado 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 aquela instituição, depois de auscultar a organizaçáo do evento, a verba de cento e
cinquenta euros

Foi decidido também, após contatar a empresa de prestação de serviços CERCISERV, agendar com a
mesma, uma intervenção nos jardins e espaços verdes da freguesia, para o dia dezanove de fevereiro a
partir das nove horas
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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