
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 82

MANDATO 2017-2021

Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e um, 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. António 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: --------

- Foram apresentados dois requerimentos, em nome de Maria Leonete dos Santos Grácio Ascenso e outro
em nome de lsilda Maria dos Santos Grácio, solicitando a concessão duas parcelas de terreno e
fundações no Cemitério da Moita, respetivamente a n3 449 onde foi sepultada a mãe de ambas e a n.o

450, por ser permitido e de acordo com o Regulamento do Cemitério, adquirir por familiares diretos a
sepultura que vai ser ocupada e a imediatamente a seguir. Os requerimentos foram aprovados por
unanimidade.

- Foi deliberado e aprovado por unanimidade a decisão de efetuar uma revisão ao dumper, olhando a
várias anomalias surgidas no mesmo, na empresa onde foi adquirido, na Astel, Lda., em Samora Correia. -

- Foram apresentados e aprovados os requerimentos de Daci Ferreira Gama, atestado de residência, José
da Silva Monteiro, atestado de vida, Amilcar da Conceição Avelino, atestado de vida e Maria Zilda Jacinta
Barbeiro Monteiro, atestado de vida

- 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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Junta de Freguesia de Moita

Proposto/Deliberoçõo/lnformoçõo n.o 0ó / 2021

Assunto: DecisÕo de revisÕo do dumper recentemente odquírido

A Junto de Freguesio no uso dos otribuiçÕes que lhe sõo concedidos, deliberou oprovor o proposto
de proceder ó revisÕo do dumper recentemente odquirido. Devido os ovorios detetodos foi decidido
proceder ó referÌdo revisÕo diretomente no empreso onde foi odquirido, no Astel em Somoro Correio.
Propõe-se que, o JunÌo de Freguesio oprove o proposto de ocordo com o ocimo descrito.

Moito, 25 de Fevereiro de 2021
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Junta de Freguesia de Moita

(texto aprovodo em minuto)

Nos termos dos n.os 3 e 4 do ortigo 5Z.o do Regime Jurídico dos Autorquiqs Locois. oprovodo pelo Lei

n." 75/2013, de l2 de setembro, e do CodÌgo do Procedimento Adminístrotivo, o Junto de Freguesio

oprovou em minuto o texto do deliberoçÕo tomodo em reuniÕo ordinório de l7 de Fevereiro de 202ì.

Proposto/DeliberoçÕo/lnformoçÕo N.o 0ó /2021, subscríto pelo Executivo do Junto de Freguesio, que

se onexo.

voTAÇÃo U

Sede do Junto Freguesio, oos 25 de Fevereiro de 2021
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