
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 42

MANDATO 2017-2021

Aos dezoito dias do mês de Setembro de dois mil e dezanove, pelas dezassete 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:

- Analisado o Decreto-Lei n.o 5712019 de 30 de Abril, que legisla as transferências das competências dos
Municípios para os orgãos das freguesias para o ano de dois mil e vinte, o executivo da Junta de
Freguesia, deliberou que não estão reunidas as condições para aceitar a transferência das competências
previstas no diploma, levando esta decisão à próxima reunião da Assembleia de Freguesia, para que a
mesma seja apreciada e votada

- Presente pedido do Clube Desportivo Moitense, para ajudar a coletividade no Projeto Futsal, que o Clube
tem vindo a desenvolver. O Executivo da Junta de Freguesia analisou o referido pedido e decidiu por
unanimidade e nos termos do disposto da o), n.o 9, artigo 160 da Lei n.o 75t2013 de 12 de Setembro,
aprovado a atribuição de um apoio no valor de quinhentos euros

- Presente também um ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, solicitando um
pedido de audiência, para apresentação do projeto da 30a Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da
Marinha Grande. Após contato com aquela Associação, fomos informados que o seu Presidente se
encontrava ausente. Ficou decidido que após o seu regresso, este contataria a Junta de Freguesia, para
agendar o dia da audiência

- O Executivo da Junta de Freguesia decidiu também, por unanimidade, deslocar-se à empresa Molde
Matos, S.4., para uma conversa com o Sr. Joaquim Matos ou a sua filha Sra. lsabel Matos. Esta reunião
refere-se a assuntos relacionados com a Rua da Almoinha Velha

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