
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 78

MANDATO 2017-2021

Aos cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e um, pelas quinze 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

- Mapa de Cabimentos/Compromissos 2021 - Lei n.o 812012 - Lei dos Compromissos - De acordo com a
Lei dos Compromissos que vincula as entidades publicas a registar nos seus sistemas de contabilidade de
suporte á execução dos respetivos orçamentos, todos os compromissos assumidos, processo durante o
qual é emitido um número de compromisso, válido e sequencial. Assim sendo foi aprovada a proposta
número um de dois mil e vinte e um, composta do mapa de cabimentos/compromissos para o ano de dois
mil e vinte e um. Depois de analisada a proposta, a mesma foi aprovada por unanimidade
- Atribuição de Abono para falhas para2021 - Considerando que n.o 9 da Portaria 1553-c/2008 de 31 de
Dezembro e nos termos do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto -Lei n.o 4/89, de 6 de Janeiro, o montante
pecuniário do <abono para falhas> é de € 86,29. O trabalhador com funções de pagamento e ou
recebimento tem direito a um abono mensal para falhas. A funcionária que tem direito a receber o referido
valor é a Assistente Técnica, Teresa Rita Barosa Monteiro, que também exerce funções na tesouraria da
Junta de Freguesia manuseando valores pagos e recebidos. De acordo com a proposta número dois de
dois mil e vinte e uma, a Junta de Freguesia aprova por unanimidade a atribuição de abono para falhas
para o ano de 2021 á funcionária acima descrita.
- Considerando que de acordo com o artigo 16.o e) da Lei n.o 7512Q13 de 12 de Setembro, a Junta de
Freguesia aprovou a Norma de Controlo lnterno e por sua vez o Regulamento de Fundo de Maneio que
indicou a Assistente Técnica, Teresa Rita Barosa Monteiro, como responsável pelo mesmo com o valor de
€ 80,00 (oitenta euros) para fazer face a despesas inadiáveis e urgentes, distribuindo pelas seguintes
classificações económicas
- 0201010000 - Matérias primas e subsidiárias (cimento)
- 0201080000 - Material de escritório (diverso)
- 0202250200 - Outros (envio de correspondência)
De acordo com a proposta número três de dois mil e vinte e um, a Junta de Freguesia aprovou por

unanimidade a constituição do Fundo de Maneio para o ano de 2021 de acordo com o acima descrito. ---
- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezassete horas e trinta minutos, 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

Proposto/Deliberoçõo/lnformoçõo n.o 0l / 2021

Assunto:Compromissos 202ì - Lein.o 8/2012 - Leidos Compromissos

Considerondo que o Lei n.o 812012 de 2l de fevereiro (Lei dos Compromissos), vinculo os EnÌidodes

Públicos o registor, nos seus sistemos de contobilidode de suporte ó execuçõo dos respetivos

orçomentos. todos os compromissos ossumidos. processo duronte o quol é emitido um número de

compromisso, vólido e sequenciol;

Proponho que, o Junto de Freguesio oprove o mopo de cobimentos/compromissos poro o ono de

2021 que se encontro em onexo.

O Tesoureiro,

Joõo Rodrigues Cordeirq
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Junta de Freguesia de Moita

DEUBERAçÃO DA JUNTA DE FREGUESTA
(texto oprovodo em minuto)

Nos termos dos n.os 3 e 4 do ortigo 57.o do Regime Jurídico dos Autorquios Locois, oprovodo pelo Lei

n." 7512013, de l2 de setembro, e do Codigo do Procedimento Administrotivo, o Junto de Freguesio

oprovou em minuto o texto do deliberoçÕo tomodo em reuniÕo ordinoriq de 5 de Joneiro de 2021.

Proposto/DelÌberoçõo/lnformoçÕo N.o 0l /2021, subscrÍto pelo Tesoureiro, Diogo Joõo Rodrigues

Cordeiro, que onexo.
Ì t

voTAÇÃo

Sede do J de Freguesio, oos 5 de Joneiro de 2O2l

O Presi

ì

António Soores dré
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Junta de Freguesia de Moita

Proposto/Deliberoçõo/lnformoçõo n.o 02 / 2021

Assunlo: Atribuiçõo de Abono poro folhos pora 2021

Considerondo que n.o 9 da Portaria 1553-c/2008 de 31 de Dezembro e nos termos do n.o 1 do ortigo

4.o do Decreto -LeÍ n.o 4189, de ó de Joneiro. o montonte pecuniório do trobono poro folhosl é

de € 86,29. O trobolhodor com funções de pogomento e ou recebimenÌo tem direito o um obono

mensol poro folhos. A funcionorio que tem direito o receber o referido volor é o Assistente Técnico,

Tereso Rito Boroso Monteiro, que tombém exerce funções no fesourorio do Junto de Freguesio

monuseondo volores pogos e recebidos.

Proponho que, o Junto de Freguesio oprove o otribuiçÕo de obono poro folhos poro o ono de 2021

o funcionório ocimo descrito.

O Tesoureiro,

Joõo Rodrigues Cqrdeiro



Junta de Freguesia de Moita

orurrnaçÃo DA JUNTA DE FREGUESIA
(texfo oprovodo em minuto)

Nos termos dos n.os 3 e 4 do ortigo 57." do Regime Jurídico dos Autorquios Locois, oprovodo pelo Lei

n37512013, de l2 de setembro, e do Codigo do Procedimento Administrotivo. o Junto de Freguesio

oprovou em minuto o texto do deliberoçõo lomodo em reuniÕo ordinório de 5 de Joneiro de 2021.

Proposio/DeliberoçÕo/lnformoçõo N.o 02 12021, subscrito pelo Tesoureiro, Diogo Joõo Rodrigues

Cordeiro. que onexo.

voTAÇÃo

Sede do Jun de Freguesio, oos 5 de Joneiro de 2021.

o nte,

ì
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Antón
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Junta de Freguesia de Moita

Proposlo/Deliberoçõo/lnÍormoçõo n.o 03 I 2021

Assunto: ConstituiçÕo de Fundo de Moneio 202ì

Considerondo que de ocordo com o ortigo ìó." e) do Lei n.' 75/2013 de ì 2 de Setembro, o Junto de
Freguesio oprovou o Normo de Controlo lnterno e por suo vez o RegulomenÌo de Fundo de Moneio
que indicou o Assistente Técnico, Tereso Rito Boroso Monteiro, como responsóvel pelo mesmo com o
volor de € 80,00 (oitento euros) poro fozer foce o despesos inodióveis e urgenfes, distribuindo pelos
seguìntes clossificoções económicos:

- 0201010000 - Motérios primos e subsidiorios (cimento)
- 0201080000 - Moteriol de escritório (diverso)
- 0202250200 - Outros (envio de correspondêncio)
Proponho que, o Junto de Freguesio oprove o constiluiçõo do Fundo de MoneÌo poro o ono de 2021

de ocordo com o ocimo descrito.

O Tesoureìro,

Diogo Joõo Rodrigues Cordeiro



Junta de Freguesia de Moita

orurrnlçÃo DA JUNTA DE FREGUESTA
(texto oprovodo em minuto)

Nos termos dos n.os 3 e 4 do ortigo 57.o do Regime Jurídico dos Autorquios Locois, oprovodo pelo Lei

n." 75/2013. de Ì2 de seÍembro, e do Código do Procedimento AdministrotÍvo, o Junto de Freguesio

oprovou em minuto o texto do deliberoçõo tomodo em reuniõo ordÌnório de 5 de Joneiro de 2021.

Proposto/Deliberoçõo/lnformoçõo N.o 03 /2021, subscrito pelo Tesoureiro. Diogo JoÕo Rodrigues

Cordeiro, que onexo.

voTAÇÃo:

Sede do J de Freguesio, oos 5 de Joneiro de 2021.

O Preside
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