Acta da reunião ordinária da Junta de
Freguesia de Chão de Couce realizada
no dia seis de Novembro de dois mil e
vinte. ---------------------------------------Aos seis dias do mês de Novembro do ano de dois mil e
dezanove, reuniu ordinariamente a Junta de Freguesia de Chão de Couce
estando presentes Fernando Jorge Batista Rodrigues, na qualidade de
Presidente e Ana Cristina Santos Marques e Luís Manuel da Conceição
Henriques, respectivamente Secretária e Tesoureiro, com a seguinte
ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------

1.
1.
2.

3.
4.

Período antes da ordem do dia
Aprovação da acta da reunião anterior; --------------Ordem do dia
Análise da correspondência recebida; ----------------Elaboração das Grandes Opções do Plano, Plano
Plurianual de Investimentos, para o quadriénio
2021-2024,
Actividades
Mais
Relevantes
e
Orçamento da Receita e da Despesa para 2021; ----Elaboração do mapa de pessoal 2021; ----------------Centro Escolar de Chão de Couce – Festa de Natal
2020: Aquisição de lembranças; ------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente às vinte horas declarou aberta a reunião,
pelo que se procedeu à aprovação da acta da reunião anterior, por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA
Entrou-se de seguida no período da ordem do dia, passando-se à
apreciação dos seguintes assuntos: --------------------------------------------- Análise da correspondência recebida: Foi analisada toda a
correspondência recebida e dado o respectivo encaminhamento. ---------- Elaboração das Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual
de Investimentos, para o quadriénio 2021-2024, Actividades Mais
Relevantes e Orçamento da Receita e da Despesa para 2021:
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Entrando no segundo ponto da ordem de trabalhos, foram aprovadas, as
Grandes Opções do Plano, para o quadriénio dois mil e vinte e um, dois
mil e vinte quatro, o Plano Plurianual de Investimentos, as Actividades
Mais Relevantes e o Orçamento para o ano de dois mil e vinte e um. ----Apresentado o orçamento uma previsão de receitas e despesas,
no montante de cento e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro
euros, conforme documentos anexos a esta acta. ----------------------------Foi ainda deliberado propor à Assembleia de Freguesia a
aprovação dos referidos documentos previsionais. --------------------------- Elaboração do Mapa de Pessoal para 2020: Depois de
devidamente analisado, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o mapa
de pessoal para 2021, conforme documento arquivado em pasta anexa a
este livro de actas. ----------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado propor à Assembleia de Freguesia a
aprovação do referido documento. ---------------------------------------------- Centro Escolar de Chão de Couce – Festa de Natal 2019 –
Aquisição de Lembranças: Foi deliberado, por unanimidade, adquirir
pequenas lembranças, para todas as crianças que frequentam o Centro
Escolar de Chão de Couce. -----------------------------------------------------Aprovação da acta em minuta: A Junta de Freguesia deliberou
por unanimidade, ao abrigo do número três do artigo cinquenta e sete da
Lei número setenta e cinco, de doze de Setembro, aprovar a presente acta
em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. --------------------E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião às vinte e duas horas, da qual para constar e todos os
efeitos legais se lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada vai
ser assinada, pelo Presidente, pelo Secretário e pelo Tesoureiro. ---------O Presidente: ___________________________________
O Secretário: ___________________________________
O Tesoureiro____________________________________
--------------------------------------------------------------------------------
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