FREGUESIA DE MOITA
Ata N.o 60

MANDATO 2017-2021

Aos vinte e dois dias do mês de Julho 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 André, o Secretário, Sr. Mário dos Santos Grácio e o Tesoureiro
Sr. Diogo João Rodrigues Cardeira, tendo sido presentes e apreciados os seguintes assuntos:

-

Reunião havida no dia vinte e um de Julho com a empresa MyGarden, proprietária dos Viveiros de
Plantas de S. Jorge, Batalha, para decidir sobre a substituição das arvores no Largo da Capela. Na
deslocação ao local, o executivo da Junta de Freguesia e o responsável da referida empresa e após o seu
parecer, foi decidido também por unanimidade, procurar o parecer de outra empresa, para juntamente com
a MyGraden, obter o melhor orçamento, para execução do trabalho.

-

-

Presente também uma proposta da empresa LocalGest Serviços de Contabilidade e Gestão, Lda.,
relativa á prestação de serviços de consultoria autárquica, tendo sido presentes três opções. Depois de
devidamente analisadas o executivo da Junta de Freguesia decidiu aprovar por unanimidade a opção C,
cujo pagamento será de cento e setenta euros mais IVA á taxa em vigor. A opção C inclui a efetuação de
uma consultoria presencial de três em três meses.

- A Junta de Freguesia

decidiu e aprovou por unanimidade efetuar um comunicado á população da
freguesia que tenha filhos que irão frequentar o próximo ano letivo entre o primeiro e o decimo segundo
ano de escolaridade e residentes na freguesia de Moita, com morada e matrícula comprovada. Esta
decisão tem como finalidade a oferta de um tablet a cada um dos alunos participantes nos anos escolares
atrás referidos.
- Foi aprovado por unanimidade a concessão de uma parcela de terreno e fundações no Cemitério da
Moita, coval n.o 447, á Sra. Lucília dos Santos Varanda, por morte do seu marido, Joaquim José Loureiro
Morouço.
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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