ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOITA

ACTA NS 15
Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas vinte uma horas, reuniu

a

Assembleia de Freguesia em sessão ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um

-

Apreciação e Votação do Orçamento e PPI para o ano de 2021. Mapa de pessoal

para 2021

Ponto Dois

-

Compromissos Plurianuais

-

Pedido de autorização genérica para dispensa de

autorização prévia da Assembleia de Freguesia

Ponto Três

-

Apreciação da Norma de Controlo lnterno da Junta de Freguesia de Moita de

acordo com a Lei75/2013. artigo 1ge, ne 1, e)
Ponto

Quatro

- Apreciação

da Atividade da Junta de Freguesia e ínformação financeira

referente aos meses de setembro, outubro, novembro de dezembro de 2020.
Encontravam-se presentes os deputados Carla Santana, Darci Fateixa, llídio Carlos, Noel
Fernandes, Paulo Marques e ainda por videoconferência Filipa André, Henrique Alexandre,

Jorge Marques e Ana Paula Santos.
Assembleia teve início com a leitura da correspondência pela Presidente da Assembleia.

Antes de entrar na ordem do dia, foi colocada à discussão e aprovação as atas números 13 e
L4, tendo as mesmas sido aprovadas por maioria com uma abstenção da deputada Ana paula
Santos.
De seguida e entrando no primeiro ponto da ordem de trabalhos, a Presidente da Assembleia

deu a palavra ao Executivo da Junta de Freguesia, para que o mesmo fizesse uma breve
exposição sobre o orçamento apresentado

Pediu esclarecimentos

o deputado Jorge Marques sobre os valores que iriam ser

recebidos

pelo Estado para pagamento das remunerações ao Presidente do Executivo, tendo sido
remetido o assunto para a funcionária administrativa
Colocada a proposta do orçamento à votação a mesma foi aprovada por maioria com seis
votos a favor e três abstenções.

Posteriormente, foi colocada a apreciação e votação a proposta número dois a qual, sem
necessidade de esclarecimentos foi aprovada por unanimidade

Relativamente aos pontos números dois e três, foi dada novamente a palavra ao Executívo da
Junta, tendo o Tesoureiro Diogo Cardeira informado que o contrato do funcionário Cardoso
estava a ser inicíado e acompanhado pela Câmara. Mais informou que é intenção da câmara
realizar obras para construção de um gimnodesportivo em parceria com a Junta de Freguesia e
o Clube Desportivo Moitense.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a Assembleia pelas vinte e duas horas da

qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada vai pela Presidente e Secretários
ser assinada.

Moita, 29 de dezembro de 2020

A Presidente da Assembleia

Le Secretário
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