
 

 

EDITAL 
 

 ANTÓNIO MARQUES DE OLIVEIRA CHOUPEIRO, Presidente da Assembleia de Freguesia da 
União de Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz, concelho de Oliveira de Azeméis. 
 
TORNA PÚBLICO QUE, no dia 14 de dezembro, segunda-feira, pelas 20:30 horas, se realiza no Auditório 
Ápio Assunção em Pinheiro da Bemposta, uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (30 minutos) 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 
Ponto1: Leitura e aprovação da ata da sessão anterior. 
Ponto 2: Apreciação da informação escrita da Sra. Presidente da Junta de Freguesia, acerca da atividade 
e situação financeira da freguesia, nos termos da alínea e) do nº 2 do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro; 
Ponto 3: Apreciação, discussão e votação das Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2021, nos 
termos da alínea a) nº 1 do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de setembro; 
Ponto 4: Apresentação, discussão e votação do mapa de pessoal para o ano de 2021, nos termos da 
alínea m) do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro; 
Ponto 5: Proposta de autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais, nos 
termos previstos na alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, e do artigo 1º do 
Decreto-Lei nº 127/2012 de 12 de junho. 
Ponto 6: Apreciação, discussão e votação da minuta do Contrato de Empreitada “Requalificação da área 
envolvente ao edifício da Junta de Freguesia em Pinheiro da Bemposta” – Processo 3/2020; 
Ponto 7: Apreciação, discussão e votação do Contrato Interadministrativo de Apoio Financeiro á obra de 
“Requalificação da área envolvente ao edifício da Junta de Freguesia em Pinheiro da bemposta”; 
Ponto 8: Apreciação, discussão e votação da proposta de colocação de sinalização vertical. 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO (sem público presente) 
 
Atendendo às circunstâncias excecionais atuais, não é aconselhável a presença física do público nesta 
sessão. No entanto, qualquer cidadão/ã poderá intervir, mediante inscrição prévia e enviar a sua 

questão para o endereço eletrónico afptp@hotmail.com, ou entregar documento escrito dirigido à 

Mesa da Assembleia, na secretaria da Junta de Freguesia até às 15 horas do dia 14 de dezembro de 
2020. 
 
Pinheiro da Bemposta, 07 de dezembro de 2020 
 
                                                                   O Presidente da Mesa da Assembleia  
                                    da União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz 
 

 
                                  
                                                       (António Marques de Oliveira Choupeiro) 
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