
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 34

MANDATO 2017-2021

Aos onze dias do mês de abril de doís 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. 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

- Relatorio de Prestação de Contas referente ao ano de dois mil e dezoito. Depois de apreciado e
discutido, o mesmo foi aprovado por unanimidade, nos termos do previsto da e), n.o 1, artigo 160 da Lei n.o

7512013 de 12 de Setembro, sendo o saldo de gerência a transitar no valor de cinquenta e seis mil cento e
quarenta e dois euros e setenta e sete cêntimos, na referida reunião, tendo o executivo deliberado propor
o mesmo à apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia, de acordo com os termos do artigo 90,

n.o 1, b) da referida lei

- Presente também a primeira modificação ao Orçamento e PPI para 2019. Apos ser devidamente
apreciada, foi a mesma aprovada por unanimidade pelo executivo, nos termos do previsto na b), n.o 1, do
artigo 160 da Lei n.o 7512013 de 12 de Setembro, tendo o executivo deliberado propor á apreciação e
aprovação da Assembleia de Freguesia, de acordo com os termos do artigo 9.o, n.o1, a) da referida lei. ---

- Presente também na reunião um pedido de apoio do Clube Desportivo Moitense, para as comemorações
do 25 de Abril. Apos analisar o pedido, foi decidido por unanimidade alugar um insuflável, a colocar no

clube, para divertimento das crianças. Contribuir também com duas caixas de maças e garrafas de água,
para os participantes na caminhada a realizar nesse mesmo dia

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezanove horas, da qual se lavrou a presente

ata, que depoisdelidaea provada, vai ser assinada pelos presentes
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