
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 49

MANDATO 2017-2021

Aos sete dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte, 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. Antonio Soares Andre, o Secretário, Sr. Mário dos Santos Grácio e o Tesoureiro
Sr. Diogo João Rodrigues Cardeira, tendo sido presentes e apreciados os seguintes assuntos

- Presente um pedido da Casa do Benfica da Moita e Marinha Grande, para a cedência da Sala de
Reuniões da Junta de Freguesia, para uma reunião das Casas do Benfica desta zona, pelas vinte e uma
horas do dia oito de Janeiro. O Executivo da Junta de Freguesia apreciou o referido pedido, tendo
aprovado por unanimidade, a cedência das referidas instalações

- Foi apreciado também um pedido da Sra. Lídia Ribeiro, para revisão do seu vencimento. Depois de
devidamente apreciado, decidiu o Executivo, agendar uma reunião com a Dra. Marina Freitas, responsável
pelo Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal da Marinha Grande, para lhe apresentar
o referido assunto e saber da sua opinião sobre o mesmo. Nesta reunião foi abordada também a situação
dos funcionários, que prestam serviços exteriores na freguesia. Esta situação será levada também á

reunião com a Dra. Marina Freitas

- Foi apresentado nesta Junta de Freguesia um requerimento solicitando a aquisição de uma parcela de
terreno e fundações no Cemitério, coval no 441, em nome de Paulo Jorge Carpinteiro da Silva Vaz.
Solicitava também o pagamento do mesmo a prestações. Seis prestações de cento e dez euros e uma
prestação de cento e quinze euros, num total de setecentos e setenta e cinco euros. Depois de apreciado
o requerimento foi decidido por unanimidade a venda do referido terreno no Cemitério.

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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