
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 05
MANDATO 2017-2021

Aos catoze dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, na sede da Junta de
Freguesia de Moita, para realização da quinta reunião do executivo, estiveram presentes: o Presidente de
Junta, Sr. António Soares André, os vogais Sr. Jorge da Silva Marques e Sr. Diogo João Rodrigues
Cardeira

Os assuntos discutidos nesta reunião ordinária foram

Orçamento para 2018
Plano Plurianual de I

Outros Assu

í - Orçamento para 20í8--------
O Sr. Presidente, António Soares André, informou que o Orçamento para 2018, foi pré-elaborado pela
funcionária ajustando-se às verbas das despesas reais. Depois de esclarecidos várias rúbricas do
orçamento, foram ajustadas as despesas correntes, nomeadamente a redução em 2.300€ nas despesas
com o pessoal, aumento das aquisições e serviços em 1.800€, aumento das transferências correntes em
700€ e aumento de 300€ nas outras despesas correntes
Dado que as receitas são limitadas e a Junta de Freguesia da Moita ainda não obteve uma resposta do
executivo da Câmara Municipal da Marinha Grande, o orçamento para 2018, tem um valor global de
136.640€.-

2-PPl - Plano Plurianual de lnvestimento--------
O Plano Plurianual de lnvestimentos, que define as linhas de ação estratégica para os próximos quatro
anos, não têm neste momento relevância. Não foram ainda comtempladas verbas para reforço do
Orçamento nem garantidos por parte da Câmara meios que permitam uma projeção para quatro anos de
investimento na freguesia da Moita
O executivo da freguesia deliberou, para já, a beneficiação do Beco do Casal Velho e do Beco da
Machinha que são obras de baixo investimento, face ao valor total do PPl, no montante de 11.490€.---------

3 - Outros Assu
Foram solicitados os contatos (email e telemóvel), bem como o NIB dos membros da assembleia para

constar nos arquivos d nta de Freguesia
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