
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 40

MANDATO 2017-2021

Aos 24 dias do mês julho de dois mil e dezanove, pelas catorze 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 de Junta, Sr. Antonio 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:--

- Proposta para aquisição de um soprador de marca STIHL no valor de cento e noventa e nove euros, para
serviço na limpeza das ruas e passeios. Apreciada que foi a proposta, a mesma foi aprovada por
unanimidade
- Presente um pedido da direção do Clube Desportivo Moitense, para apoio ao clube nas Comemorações
do 79o Aniversário, que decorrerão nos dias 23, 24, 25 e 26 de Agosto do corrente ano. O Executivo
depois de apreciar o pedido, deliberou por unanimidade, nos termos do disposto na alínea o), do n.o í,
artigo 160 da Lei n.o 7512013 de 12 de setembro, atribuir a verba de mil euros

- Presente também um pedido de apoio na forma de patrocínio, da Secção de Pesca da Casa do Benfica
da Moita e Marinha Grande, para participação no Campeonato do Mundo de Clubes "Surf Casting". O
Executivo depois de apreciar o pedido, deliberou por unanimidade, nos termos do disposto na alínea o), do
n.o 1 , artigo 16o da Lei n.o 7512013 de 12 de Setembro, atribuir a verba de cento e cinquenta euros.

- Apos solicitação de alguns moradores, o Executivo aprovou por unanimidade, solicitar junto dos serviços
da Câmara Municipal, a colocação de um espelho, no cruzamento da Rua da Seixeira com a Rua da
Lameira.---
-Foi abordada também a questão da falta de abrigos em algumas paragens da TUMG na freguesia. O
Executivo da Junta decidiu por unanimidade, enviar ofício à Câmara Municipal, solicitando dois abrigos
para a Rua 10 de Dezembro e Rua do Lavadouro
- Tendo-se verificado a necessidade de aquisição de herbicida para aplicação nas ruas da freguesia, foi
aprovado por unanimidade pedir orçamento e adquirir dois garrafões de Glyphogam 20 litros pelo valor de
quatrocentos e oitenta euros + IVA a 60/o, num total de quinhentos e oito euros e oitenta cèntimos á
empresa Lusoquimica
- Aprovada a marcação de reunião com o Executivo da Câmara Municipal, para abordar assuntos relativos
á freguesia
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezassete horas, da qual se lavrou a presente
ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes
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