
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 38

MANDATO 2017-2021

Aos dezanove dias do mês de Junho 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. 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: ---------------

- Analisado o Decreto-Lei n.o 5712019 de 30 de Abril, que legisla as transferências das competências dos
Municípios para os orgãos das freguesias, o executivo da Junta de Freguesia, deliberou que não estão
reunidas as condições para aceitar a transferência das competências previstas no diploma, levando esta
decisão à próxima reunião da Assembleia de Freguesia, para que a mesma seja apreciada e votada.

- Presente também um pedido de apoio do Clube Recreativo Amieirinhense, para ajudar na organização
do 150 Desfile das Marchas Populares da Marinha Grande, realizado nos dias 14, 15 e 16 de Junho do
corrente ano. O Executivo depois de apreciar o pedido, deliberou por unanimidade, nos termos do
disposto na alínea o), do n.o 1, artigo 16o da Lei n.o 7512013 de 12 de Setembro, atribuir a verba de
duzentos e cinquenta euros.

- No seguimento da reunião foi também presente e discutida a reparação da carrinha da Junta de
Freguesia "Mitsubishi L200'. O executivo deliberou por unanimidade, contatar duas a três empresas,
especializadas neste tipo de serviço. Após abordar cada uma delas, solicitar por escrito um orçamento, da
reparação a efetuar. Apos ter em seu poder os referidos orçamentos, o executivo irá deliberar a quem

entregará a referida reparação

- Foi também deliberado, por unanimidade pelo executivo, contatar a empresa "Gestos Nativos" para
possível instalação dum painel em azulejo, junto à entrada do Cemitério

- Foi aprovado por unanimidade proceder-se á segunda alteração ao Orçamento da Despesa de dois mil e

dezanove. Reforçou-se a rubrica "0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença" com oito mil

euros, verba esta retirada da rubrica "0602030508 - Diversas"

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

ata, e depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes
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FREGUESTA DE MOTTA (MGR)

MODTFTCAçÕES DO ORçAMENTO DA DESPESA

Alteração N.o 2

Despesa

Dotações
corrigidas

17.500,00

12.192,77

210.830,89

210.830,89

Reposições
abatidas aos
pagamentos

0,00

0.00

0,00

0,00

Modificações Orçamentais

Diminuições /
Anulações

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

lnscrições /
Reforços

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Dotação Actual

9.500,00

20.192,77

210.830,89

210.830,89

Classificação Económ ica

Descrição

Pessoal em regime de tarefa ou avença

Diversas

Total da Cl. Orgânica 010000

Total

Código

01 01 070000

0602030508

ct.
Orgânica

Código

01 0000

01 0000

ORGÃO EXECUTIVO

1 9 de Junho de 201 9

ORGÃO DELIBERATIVO


