
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 41

MANDATO 2017-2021

Aos quatro dias do mês Setembro 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

- Presente pedido de participação, com a colocação de um anúncio no Diário de Leiria, por ocasião do seu
32o Aniversário. O Executivo da Junta de Freguesia analisou o referido pedido e decidiu por unanimidade
aceitar a proposta recebida, que consiste na assinatura no Diário de Leiria pelo valor de cem euros já com
IVA incluído e fazer a oferta do jornal á Casa do Benfica da Moita e Marinha Grande, sendo colocado na
mesma e como oferta o rodapé alusivo ao aniversário do referido jornal

- Presente também uma proposta, para aquisição de uma impressora térmica de talões para serviço da
Junta de Freguesia. Depois de analisadas as duas propostas apresentadas, uma pela empresa Leiridata e
a outra pelo PAGAQUI e a necessidade da sua aquisição, o executivo optou pela proposta de valor mais
baixo. O valor da referida impressora ascende a setenta e dois euros e cinquenta e sete euros com IVA
incluído e portes de envio no valor de quatro euros e será adquirida ao PAGAQUI

- Verificando que o dumper ao serviço da Junta de Freguesia, se encontra cada vez mais degradado;
verificando que as despesas para a sua manutenção são cada vez mais frequentes e de custos elevados,
o executivo da Junta de Freguesia decidiu por unanimidade fazer um procedimento de consulta prévia
parc a aquisição de um dumper novo, com as características do atual

- Por motivos de falta de verba na rubrica "Seguros", foi efetuada a terceira alteração ao orçamento para
dois mil e dezanove. A referida rubrica foi reforçada com dois mil euros, retirada da rubrica "Diversas". Por
lapso, teve que ser feita uma nova alteração, a numero quatro, em que se reforçou a rubrica de assistência
técnica da carrinha da Junta de Freguesia "Mitsubishi" com dois mil euros retirada da verba "Diversas".-----

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezassete horas, da qual se lavrou a presente
ata que depois de lida e da, vai ser assinada pelos presentes.
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ut
hD

- Antonio re- Mário dos Santos

O Tesoureiro

ues rra -

Página I de I



FREGUESTA DE MO|TA (MGR)

MODTFTCAçOES DO ORçAMENTO DA DESPESA

Alteração N.o 3

Despesa

Dotações
corrigidas

4.000,00

'10.192.77

210.830,89

210.830,89

Reposições
abatidas aos
pagamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

Modificações Oreamentais

Diminuições /
Anulações

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

lnscrições /
Reforços

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

Dotação Actual

2.000,00

12.192.77

2í0.830,89

210.830,89

Classificação Económica

Descrição

Seguros

Diversas

Total da Cl. Orçpnica 010000

Total

Código

01 03090000

0602030508

ct.
Orgânica

Código

01 0000

01 0000
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ORGÂO EXECUTIVO

de 20í9Em4de
ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESTA DE MO|TA (MGR)

MODTFTCAçÕES DO ORçAMENTO DA DESPESA

Alteração N.o 4

Despesa

Dotações
corrigidas

3.000,00

7.692,77

210.830,89

210.830,89

Reposições
abatidas aos
pagamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

Modificações Orçamentais

Diminuições /
Anulações

0.00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

lnscrições /
Reforços

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

Dotação Actual

500,00

10.192,77

210.830,89

210.830,89

Classificação Económica

Descrição

MitsubÍshi

Diversas

Total da Cl. Orgânica 010000

Total

Código

0202190501

0602030508

ct.
Orgânica

Código

01 0000

01 0000

ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de Setembro de 2019
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ORGÃO DELIBERATIVO


