
Junta da Freguesia de Beijós

Edital

Carlos Alexandre Pais Baptista, O Presidente da Junta da Freguesia de Beijós, faz

público, nos termos da alínea b), do n.º 1, do art.º 18.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de

setembro, que: 

A reunião ordinária da Junta de Freguesia, está marcada para as 21h00 do dia 28 de

março de 2020. Assim, a Sessão do Executivo da Junta de Freguesia de Beijós, de

março, realiza-se no próximo dia 28 de março, pelas 21 horas, e não será aberta ao

público devido às medidas excecionais e temporárias de resposta à situação

epidemiológica provocada pela doença COVID-19.  

A referida reunião tem a seguinte ordem de trabalhos:

  Período de antes da ordem do dia. 

 1. Tratamento de assuntos gerais de interesse para a freguesia. 

 Ordem do dia. 

 2. Finanças da freguesia. Análise dos respetivos documentos; 

 3. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas relativos ao ano

financeiro de 2019. 

 4. Aprovação do inventário dos bens da junta de freguesia. 

 5. Apreciação e votação da primeira alteração ao orçamento do ano de 2020,

integração do saldo gerência. 

 6. Inumações no cemitério da freguesia, durante a situação epidemiológica

provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. 

 Para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares

de estilo, da Freguesia Para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser

afixados nos lugares de estilo, da Freguesia e no website da Freguesia em www.jf-

beijos.pt.  
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Junta da Freguesia de Beijós

Beijós, 24 de março de 2020

O Presidente

_____________________________________________
(Carlos Alexandre Pais Baptista)
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