
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 92

MANDATO 2017-2021

Aos trinta dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um, pelas dez 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

- Foi terminado e assinado o processo relativo aos Censos 2021, do lnstituto Nacional de Estatística, ao
qual se anexa o Mapa Total de Despesa da Freguesia. Este Mapa Total de Despesa da Freguesia, foi
apresentado na reunião pelo Coordenador da Freguesia e Tesoureiro, Diogo Cardeira. Segundo
informação do Tesoureiro, este valor já foi pago pelo lnstituto atrás referido

- No seguimento da reunião, o Presidente da Junta de Freguesia informou o restante Executivo, do e-mail
enviado à Sra. Enga Sara, relativo ao mau estado em que se encontram "alguns espelhos" e sinais de
'STOP', detetados pelo Presidente da Junta, numa vistoria pela freguesia.

- Foram apresentados dois orçamentos para a requalificação da churrasqueira do Parque de Merendas:
Um do Sr. Carlos Marques no valor de novecentos e cinquenta euros acrescidos de IVA á Taxa Legal e
outro do Sr. Ricardo Borges Gomes no valor de oitocentos euros acrescidos de IVA à Taxa Legal. Depois
de analisados, foi aprovado por unanimidade, o orçamento de valor mais baixo

-- Foram aprovados os requerimentos de Lara Sofia Santos Neves, atestado de incompatibilidade de
horários dos transportes públicos; Rafael Oliveira Pereira Branco, Atestado de Pobreza; Harmanpreet
Kaur, atestado de residência; Célia Cristina Ornelas Gomes Perneta, atestado de agregado familiar;
Tomás Marinheiro Alexandre, atestado de residência; Antonio da Silva Ferreira Santos, atestado de
residência e Fernanda da Conceição Luis Mateus, atestado de vida e de residência

- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas doze horas, da qual se lavrou a presente ata,
que depois de lida e , vai ser assinada pelos presentes.
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