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FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 32

MANDATO 2017-2021

Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezanove, 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. Antonio 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

Efetuou-se a primeira alteração ao Orçamento para dois mil e dezanove, para reforço de rubricas com
verba insuficiente

Foi apresentado o pedido de apoio do Grupo de Carnaval "M8T|X - Uma Outra Dimensão", que solicitava
uma contribuição no valor de cento e oitenta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos, para fazer face
ás despesas com águas, sumos e sandes. O executivo depois de apreciar o pedido, deliberou por
unanimidade, nos termos do disposto na alínea o) do n.o 1, artigo 160 da Lei n.o 7512013 de 12 de
Setembro, atribuir o apoio solicitado

No seguimento da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta informou o restante executivo, do pedido
feito a esta Junta de Freguesia pelo Jornal da Marinha Grande para publicação de um suplemento sobre o
31o Aniversário de Elevação a Cidade da Marinha Grande. Face ao pedido ter chegado a esta junta, muito
em cima da hora, o Presidente da Junta decidiu anunciar com 1/8 de página, pelo valor de cento e vinte
euros mais lVA. Esta decisão do Presidente foi aceite por unanimidade, nos termos do disposto na alínea
o) do n.o 1 , artigo 16o da Lei n.o 7512013 de 12 de Setembro

No seguimento da reunião, o Presidente da Junta deu a conhecer, ter entrado em contato com a
Engenheira Susana, da Câmara Municipal da Marinha Grande, para a necessidade de colocação de um
espelho no cruzamento da Rua Soldado Adriano Maria Alexandre com a Rua da Charnequinha. Este
pedido foi apresentado na Junta de Freguesia, por moradores da Rua Soldado Adriano Maria Alexandre. -
Por último, o executivo abordou a necessidade da marcação de uma reunião com o executivo camarário,
para abordar as obras há muito prometidas pela câmara.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezoito horas e trinta minutos, da qual se lavrou
a ata, qu epois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes.
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FREGUESTA DE MOITA (MGR)

MODTFTCAçOES DO ORçAMENTO DA DESPESA

Alteração N.o 1

Despesa

Dotações
corrigidas

4.500,00

900,00

300,00

300,00

1.000,00

154.688,12

154.688,12

Reposições
abatidas aos
pagamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Modificações Orçamentais

Diminuições /
Anulações

0,00

0,00

200,00

200,00

s00,00

900,00

900,00

lnscrições /
Reforços

500,00

400,00

0,00

0,00

0,00

900,00

900,00

Dotação Actual

4.000,00

500,00

500,00

500,00

1.500,00

154.688,12

154.688,12

Classificação Económ ica

Descrição

Pessoal em regime de tarefa ou avença

Escolas

Junta de Freguesia

Bairro Social

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

Total da Cl. Organica 010000

Total

Código

01 01 070000

0202030104

02020301 05

0202030107

0202140000

ct.
Orqânica

Gódigo

01 0000

01 0000

01 0000

01 0000

01 0000

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de Março de 2019
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