
 

99 

 

ATA Nº 19 

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, no 

edifício sede, reuniu extraordinariamente o executivo da Junta de Freguesia, com 

a presença de António Manuel Antunes Marçal, Maria Helena Gomes Correia, 

Augusto Manuel Fernandes Simões, Maria Ferreira Francisco e António de Fátima 

Lima Gonçalves, com a seguinte 

Ordem do Dia 

01 – Discussão e votação da Revisão nº 2 do Orçamento da Receita e da 

Despesa 

02 - Discussão e votação das Opções do Plano, da proposta de Orçamento, Plano 

Plurianual de Investimentos e Mapa de Pessoal para o ano económico de 2019 

03 – Apreciação e votação de autorização prévia genérica favorável à assunção 

de compromissos plurianuais 

04 – Apreciação e votação da proposta de alteração do regulamento geral e tabela 

de taxas e preços da freguesia 

05 – Apreciação e votação da proposta de fundos de maneio a constituir no ano 

de 2019 

Aberta a reunião passou-se de imediato à discussão: 

01 – Discussão e votação da Revisão nº 2 do Orçamento da Receita e da 

Despesa 

O Presidente colocou à discussão e votação os documentos referentes à segunda 

revisão do Orçamento da Receita e da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos. Os documentos foram aprovados por unanimidade e encontram-se 

arquivados em pasta própria. 

02 – Discussão e votação das Opções do Plano, da proposta de Orçamento, 

Plano Plurianual de Investimentos e Mapa de Pessoal para o ano económico 

de 2019 

O presidente colocou à discussão e votação o documento das Opções do Plano, o 

Orçamento para 2018, no valor de quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e oito 

euros (423.208,00 €); o Plano Plurianual de Investimentos, no valor de cento e 

trinta e quatro mil, oitocentos e dezoito euros (134.818,00 €) e o mapa de pessoal. 

Os documentos foram aprovados por unanimidade e encontram-se arquivados em 

pasta própria. 
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03 - Apreciação e votação de autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais 

Analisada e aprovada a proposta do executivo de autorização prévia genérica 

favorável à assunção de compromissos plurianuais. 

04 – Apreciação e votação da proposta de alteração do regulamento geral e 

tabela de taxas e preços da freguesia 

Analisada e aprovada a proposta do executivo de alteração do regulamento geral 

e tabela de taxas e preços da freguesia, nomeadamente no que diz respeito às 

isenções constantes do artigo quatro. De acordo com o exposto, foram ainda 

alterados os artigos sexto e oitavo. 

05 – Apreciação e votação da proposta de fundos de maneio a constituir no 

ano de 2019 

Analisada e aprovada a proposta do executivo de constituição dos fundos de 

maneio no ano de 2018, a saber: sector estaleiro e cemitério no valor de cem 

euros (100,00 €) à responsabilidade da secretária; sector administrativo (sede e 

delegação) no valor de cinquenta euros (50,00 €) à responsabilidade do 

tesoureiro. A verba correspondente a cada rubrica do fundo de maneio é entregue 

mensalmente a cada sector e no final do mês o responsável pelo sector a quem foi 

confiado o fundo de maneio deverá justificar documentalmente a despesa 

efetuada e proceder à entrega do dinheiro não utilizado. O fundo de maneio será 

constituído novamente de acordo com os fundos disponíveis.    

E não havendo mais nada a tratar, o executivo da Junta de Freguesia deliberou, 

por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta nos termos e para os efeitos 

consignados nos nºs 3 a 4 do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

qual vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretária, que a elaborei e 

transcrevi.  

Foi encerrada a reunião pelas dezanove horas. 

 

 

 

 

 

 

 


