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FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 48

MANDATO 2017-2021

Aos dezassete dias do mês de Dezembro 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: -

- O Secretário da Junta de Freguesia, Mário Grácio e referente ao negócio do dumper, após conversações
tidas com a empresa Astel, foi negociado a aquisição de um dumper semi-novo, em muito bom estado, no
qual se aplicou a retroescavadora do antigo depois de devidamente intervencionada. Esta aquisição foi
feita pelo valor de dezassete mil oitocentos e trinta e um euros

- No seguimento da ordem de trabalhos, agendada para esta reunião, foi apreciado o Orçamento da
Receita e da Despesa, para o ano financeiro de dois mil e vinte, assim como o Plano Plurianual de
lnvestimentos e Mapa de Pessoal. Depois de devidamente apreciados, o Executivo aprovou os mesmos
por unanimidade

- No seguimento da reunião foi aprovada por unanimidade a proposta a levar á sessão da Assembleia de
Freguesia de Dezembro, com o pedido de autorização prévia para a assunção de compromissos
plurianuais

- Foi aprovado por unanimidade efetuar a sétima alteração ao Orçamento para dois mil e dezanove, da
qual o documento se encontra em anexo

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezanove horas, da qual se lavrou a presente
ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes.
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FREGUESTA DE MO|TA (McR)
MODTFTCAçOES DO ORçAMENTO DA DESPESA

Alteração N.o 7

Despesa

Dotações
corrigidas

41 .750,00

30.800,00

100,00

700,00

210.830,89

210.830,89

Reposições
abatidas aos
pagamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Modificações Orçamentais

Diminuições /
Anulações

í 00,00

í 00,00

100,00

0,00

100,00

100,00

lnscrições /
Reforços

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

Dotação Actual

4'1 .750,00

30.800,00

200,00

600,00

210.830,89

210.830,89

Classificação Económ ica

Descrição

Aquisição de bens e serviços

Aquisição de serviços

Deslocaçôes e estadas

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

Total da Cl. OrgSnica 010000

Total

Código

0200000000

0202000000

02021 30000

0202140000

cl.
Orgânica

Gódigo

01 0000

01 0000

01 0000

01 0000

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Dezembro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO


