
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 66

MANDATO 2017-2021

Aos nove 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. 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:

- Em relação á atribuição dos tablets e depois do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente
informar o número de alunos que iriam frequentar a Escola Básica da Moita, número de inscrições passou
para as 142. Foi solicitado á empresa YouGet (Fun Display, Lda.) proposta atualizada de acordo com o
número de inscrições que manteve o preço de 70,73+lVA por unidade, num total de € 12.353,70. ------------

- Abertura de procedimento por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de tablets - Ajuste Direto n.o

0112020. Foi deliberado e aprovada por unanimidade a Proposta n.o 0312020, o Convite e o Caderno de
Encargos, peças que fazem parte do procedimento anteriormente referido.

- Presente um pedido de apoio do Jornal da Marinha Grande, para publicação de um Caderno Especial em
parceria com a Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde da Marinha Grande. Analisado
o pedido em questão, o executivo deliberou e aprovou por unanimidade contribuir com a publicação de um
oitavo de página (cento e vinte euros + IVA)

- No seguimento do interesse da Junta de Freguesia em adquirir um terreno na Rua São Silvestre junto á
8N242, ao Millennium BCP, a mesma apresentou uma proposta no valor de quinze mil euros, a qual foi
recusada. O Executivo da Junta de Freguesia decidiu, com votos favoráveis do Presidente e Secretário e a
abstenção do Tesoureiro reformular a proposta para os dezassete mil e quinhentos euros.

- A Junta de Freguesia solicitou também uma proposta para aquisição de um veiculo de transporte de
passageiros (nove lugares). A proposta recebida foi no valor de treze mil oitocentos e vinte e um euros e
catorze cêntimos + lVA. A Junta de Freguesia apos consultar o mercado, concluiu ser este o melhor preço,
decidindo por unanimidade a sua aquisição. Posto isto, irá ser realizado o procedimento de contratação. ---

- 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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