FREGUESIA DE MOITA
Ata

N.o 65

MANDATO 2017-2021

Aos três dias do mês de Setembro de dois mil e vinte, pelas dezoito 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

- Atribuição de tablets aos jovens residentes na Moita que frequentem entre o

1o ano e o 12o ano de
escolaridade no ano letivo 202012021e aos alunos das Escolas da Moita não residentes: O Tesoureiro da
Junta de Freguesia, Diogo Cardeira, responsável pelo assunto em questão, informou que no final das
inscrições, havia 139 inscritos. lnformou estar a aguardar informação por parte do Agrupamento de
Escolas Marinha Grande Poente, da confirmação do número e nome dôs alunos que vão frequentar a
Escola Básica da Moita. lnformou que solicitou propostas a várias empresas para 139 unidades do Tablet
Alcatel 1T 8080 10'. A proposta da Telemaceira foi de € 93,41+lVA por unidade. A empresa YouGet (Fun
Display, Lda.) propôs € 70,73+lVA por unidade, num total de € 12.180,00. O executivo deliberou por
unanimidade aceitar a proposta de valor mais baixo

-

No seguimento do mesmo assunto foi deliberado por unanimidade efetuar a segunda alteração ao
orçamento em que se reforçou a rubrica 0701070000 Equipamento de lnformática, verba retirada da
rubrica 0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares, no valor de três mil e quatrocentos
euros, ficando com doze mil e quatrocentos euros

- No seguimento da reunião, foi aprovado por maioria com os votos favoráveis do Presidente e do
Secretário, fazer uma proposta de aquisição de um terreno na Rua de S. Silvestre, junto á EN242 cujo
proprietário é o Millennium BCP. Esta proposta foi apresentada discutida e aprovada com a ausência do
Tesoureiro na reunião
- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezanove horas, da qual se lavrou a presente
ata, que depois de lida e
rovada, vai ser assinada pelos presentes.
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