
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 58

MANDATO 2017-2021

Aos dezoito dias do mês de Junho de dois mil e vinte, 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: ---------------

- Relatorio de Prestação de Contas referente ao ano de dois mil e dezanove. 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 setenta e nove mil duzentos
e sessenta e dois euros e um cêntimo, 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 9o, n.o 1, b) da
referida lei. Nos termos legais procedeu-se á aprovação em minuta, tendo sido a mesma aprovada por
unanímidade

- Presente também a primeira modificação ao Orçamento e PPI para 2020. Após 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. Nos

termos legais procedeu-se á aprovação em minuta, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.

Presente também o documento, lnventário de Todos os Bens da Junta de Freguesia, á data de 31 de
Dezembro de2019, O Executivo noas termos que a Lei lhe confere no artigo 16, n.o 1, alínea e) da Lei

7512013 de 12 de Setembro, apreciou e aprovou o referido documento, submetendo-o á apreciação da
Assembleia de Freguesia. Nos termos legais procedeu-se á aprovação em minuta, tendo sido a mesma
aprovada por unanimidade

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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Junta de Freguesia de Moita

Minuta de Aprovação de Deliberação

Presentes os documentos, Relatório de Contas de Gerência/Prestação de Contas do ano
financeiro de 2019, que apresentam na receita e na despesa um total de € 224.535,88
(duzentos e vinte e quatro mil quinhentos e trinta e cinco euros e oitenta e oito cêntimos),
com um saldo de gerência para o ano seguinte de € 79.262,01 (setenta e nove mil duzentos e

sessenta e dois euros e um cêntimo) e um saldo de Operações de Tesouraria de € 535,86
(quinhentos e trinta e cinco euros e oitenta e seis cêntimos) que aqui se dão por integralmente
reproduzidos para apreciação e aprovação.
Após discussão sobre os documentos em apreço e verificando que se encontram de acordo
com a Lei vigente, o Executivo nos termos que aLei lhe confere no arto 16, fl.o 1, alínea a) da
Lei 7512013 de 12 de Setembro, apreciou e aprovou o referido documento por

(a;) submetendo-os à apreciação da Assembleia de Freguesia
Nos termos legais procedeu-se á aprovação em minuta, tendo a mesma sido aprovada por
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Junta de Freguesia de Moita

Minuta de Aprovação de Deliberação

Presentes os documentos referentes á Primeira Revisão do Orçamento e Plano Plurianual
de Investimentos para o ano de 2020, que apresenta um saldo de gerência anterior de €
79.262,01 (setenta e nove mil duzentos e sessenta e dois euros e um cêntimo) e da alteração
ao valor a transferir das Transferências para as Freguesias - Participação das Freguesias nos
Impostos do Estado 2020, relativamente ao Excedente (n.o 8 do art.o 38o da Lei 7312013) que
era de € 1.633,00 e passou para € 5.798,00 (diferença a inserir na receita no valor de
4. 165,00), gue confere á lu Revisão ao Orçamento um total de €, 83.427 r01, que aqui se dão
por integralmente reproduzidos para apreciação e aprovação.
Após discussão sobre os documentos em apreço e verificando que se encontram de acordo
com a Lei vigente, o Executivo nos termos que a Lei lhe confere no art' 16, o.o 1, alínea a) da
Lei 7512013 de 12 de Setembro, apreciou e aprovou o referido documento por
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Junta de Freguesia de Moita

Minuta de Deliberação

Presente o documento, Inventário de Todos os Bens, á data de 31 de Dezembro de 2019, que
aqui se dá por integralmente reproduzido para apreciação e aprovação
Após discussão sobre o documento em apreço e verificando que se encontram de acordo com
aLei vigente, o Executivo nos termos que a Lei lhe confere no arto 16, n.o 1, alínea e) da Lei
7512013 de 12 de Setembro, apreciou e aprovou o referido documento por
t (Í\n ni rrrt r{ acQo (a;) submetendo-os à apreciação da Assembleia de Freguesia
Nos termos legais procedeu-se á aprovação em minuta, tendo a mesma sido aprovada por
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