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Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, nesta Freguesia 

de Carvalhal Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presiden-

te – António Henrique Colaço, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e a Tesoureira – 

Maria João dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Extraordinária da 

Junta. ____________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte horas foi declarada aberta a reunião. ____________ 

_________________________________________________________________________ 

____________________DELIBERAÇÕES DIVERSAS___________________________ 

ORÇAMENTO PARA O ANO DE DOIS MIL E VINTE – O Executivo, no uso da sua 

competência nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do art.34 da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com a redacção da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e da alínea a) do n.º 1 do 

art.º 16 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro deliberou, por unanimidade, elaborar e aprovar o 

Orçamento Financeiro da Junta de Freguesia para o ano de dois mil e vinte, o qual apresen-

ta o valor total de cento e setenta e cinco mil duzentos e sete euros e cinquenta e um cênti-

mos, e submete-lo à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia. _______________ 

PLANO DE ACTIVIDADES E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – O 

Executivo, no uso da sua competência nos termos do disposto na alínea a) do nº 2 do art.º 

34º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro e a alínea a) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro deliberou, por 

unanimidade, elaborar e aprovar o Plano de Actividades e o Plano Plurianual de Investi-

mentos para o ano de dois mil e vinte. O Plano Plurianual de Investimentos será apresenta-

do à Assembleia de Freguesia para aprovação, e o Plano de Actividades para conhecimento. 

________________________________________________________________________ 

AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA COMPROMISSOS PLURIANUAIS: ________ 

O Executivo deliberou, por unanimidade aprovar a Autorização Genérica para Compromis-

sos Plurianuais, e submete-lo à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia. _______ 

________________________________________________________________________ 
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MAPA DE PESSOAL – O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o Mapa de Pes-

soal, onde estão descritas as actividades e competências da funcionária da Junta de Fregue-

sia, assim como a categoria profissional. O Mapa de Pessoal será apresentado à Assembleia 

de Freguesia para aprovação. _________________________________________________ 

APROVAÇÃO EM MINUTA: no final da reunião a Junta deliberou aprovar a presente 

ata em minuta. ___________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e uma horas e trinta minutos, foi declarada 

encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, 

pelo Secretário que redigiu esta ata e pelo Tesoureiro. _____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRO-  
 

 

 

 

 


