
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 72

MANDATO 2017-2021

Aos vinte e nove dias do mês de Outubro de dois mil e vinte, pelas catoze horas e trinta minutos, 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 um pedido de apoio, para o Futsal do Clube Desportivo Moitense - Época 202012021. Depois
de devidamente apreciado o pedido foi aprovado por unanimidade nos termos do disposto na alínea o), do
n.o 1, artigo 16o da Lei n.o7512013 de 12 de Setembro, a atribuição de um apoio no valorde quinhentos

euros

- Presente também um pedido de apoio para a Ginástica da Terceira ldade do Clube Desportivo Moitense.
Depois de devidamente apreciado o pedido foi aprovado por unanimidade nos termos do disposto na

alínea o), do n.o 1, artigo 160 da Lei n.o 7512013 de 12 de Setembro, a atribuição de um apoio no valor de
cento e cinquenta euros.

- Presente ainda um pedido de apoio do Clube Desportivo Moitense, solicitado para minorar as

dificuldades com que o Clube se depara. Depois de devidamente apreciado o pedido foi aprovado por

unanimidade nos termos do disposto na alínea o), do n.o 1, artigo 160 da Lei n.o 7512013 de 12 de
Setembro a atribuição de um apoio no valor de setecentos e cinquenta euros

- Foi aprovado por unanimidade efetuar a quarta alteração ao Orçamento para o ano de 2020. A mesma
foi aprovada por unanimidade

- O Executivo da Junta de Freguesia, no seguimento da reunião, abordou os assuntos discutidos na

reunião com a Câmara Municipal, efetuada no dia 22 de Outubro. Nesta reunião foram abordados vários
temas, como sendo: PDM e outros assuntos de interesse relevante para a freguesia

- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezasseis 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 MOITA (MGR)
Alteração Orçamental de Despesa

Alteração no 4 (Em Aberto)
SNC.AP

2020

Observações
Previsões
Corrigidas

Alterações Orçamentais

Creditos
Especiais

Diminuições /
Anulações

lnscrições /
Reforços

Previsões
lniciais

DesignaçãoRubrica

010000 Administração Autárquica
D2 Aquisição de bens e serviços

0200000000 Aquisição de bens e serviços
0201000000 Aquisição de bens

0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0201 1 50000 Prémios, condecorações e ofertas
0201150200 Seniores (ingressos em Museus eAfins)
020í150400 Outros

TotalGlass. Orgânica:

Total

350,00
38 780,00

9 300,00

100,00
600,00

150,00
100,00

150,00
150,00
150,00

150,00
0,00

0,00
0,00

150,00
150,00
150,00

0,00
150,00

100,00

50,00

350,00
38 780,00
9 300,00

250,00
450,00

50,00
50,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

238 155,13

238 155,13

150,00 150,00 0,00 238 155,13

150,00 150,00 0,00 238't55,13

ORGÃO DELIBERATIVO
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ORGÃO EXECUTIVO

29 de outubro de 2020
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