"ffit

FREGUESIA DE MOITA
Ata

N.o 79

MANDATO 2017-2021
Aos dezanove dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e um, pelas quinze 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 presente e apreciado o seguinte assunto

- Ponto Unico

- Adenda á Ata numero sessenta e seis. Por mero lapso não foi mencionado na ata numero
sessenta e seis, datada de nove de Setembro de dois mil e vinte, que trata da aquisição do prédio rustico,
composto de vinha e terra de semeadura, com a ârea de 452 m2, a confrontar do norte com Mariana de
Sousa Morgado, do sul com Maria Celeste Henriques Pedroso Marques, do nascente com rua projetada e
do poente com E.N. 242, sito em Moita do Meio, da freguesia de Moita, concelho da Marinha Grande e
distrito de Leiria, inscrito na matriz predial rustica da respetiva freguesia sob o artigo numero 2107 com o
valor patrimonial de € 22,38 (vinte e dois euros e trinta e oito cêntimos) e descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alcobaça sob o numero 55 da freguesia de Moita, pelo valor de € 17.500,00 (dezassete
mil e quinhentos euros), concedendo poderes para outorga de DOCUMENTO PARTICULAR DE COMPRA
E VENDA, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Moita ANTONIO SOARES ANDRE, casado,
natural da freguesia de Pataias, concelho de Alcobaça, portador do Cartão de Cidadão n.o 00521856-0
ZX8, válido ate 2910812029 e com o numero de identificação fiscal 104 203 064, residente na Travessa da
Bela Vista, n.o 4, freguesia de Moita, concelho da Marinha Grande.

-

- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezasseis horas, da qual se lavrou a presente
que depois d
ae
a, vai ser assinada pelos presentes
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