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REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
Junta de Freguesia de Santo António

PROPOSTA

De acordo com a alínea m) do ne.1 do artigo 9e, da Lei ne. 7S/2OI3, de 12 de

setembro, cabe à Assembleia de Freguesia, por proposta da Junta de Freguesia a

"APROVAçÃO DO MAPA DE PESSOAL".

Assim, no uso da competência que me confere a alínea m) do ns.l. do artigo

9e, da Lei ne. 75/2013, de 12 de setembro, proponho à aprovação da Assembleia de

Freguesia de Santo António, o Mapa de Pessoal dos Serviços da Freguesia de Santo

António para o ano de 2O2L, aprovado na reunião de Junta, realizada no dia 24 de

novembro de202O.

Santo António, aos, 09 de dezembro de 2020.

O Presidente da Junta de Freguesia

Rui Alberto Garanito Santos

Caminho das Romeiras, nolll'12114 - Sto António -9020-1'17 Funchal - Telef.: 291 7Og 400 fax: 2gi7}g4}g
Site: www.if-santoantoni.pt - E-mail: ifsantonio@sapo.pt / presidencia@jf-santoantonio.pt



JUNTA DE FREGUESIA DE sANTo ANTóruro
MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2O2L

Nostermoseparaefeitosdodispostonoart.e29.e,daLTFPaprovadapelaLei n.g35/2Ql.4,de20dejunho,alteradopelaLei n.s73/2oLT,de16deagostoeda
alínea m) do n.e 1do art'e 9,e do Anexo à Lei n.e 75/20!3, de 12 de setembro, alterado pela Lei n.e 50/20i.8, de 16 de agosto, que alterou a Lei n.e t69/99, de
18 de setembro, propõe-se o mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Santo António, para o ano de 2O2L a vigorar após deliberação da Assembleia de
Freguesia.

(1) Presidente e um vogal em regime de tempo inteiro, secretário e tesoureiro recebem compensação para encargos e três vogais recebem senhas de presença por reunião.

(2) - Membros da Assembleia de Freguesia, recebem senhas de presença.

Aprovado em reunião de Junta realizada a24lL1/202D e em reunião da Assembleia de Freguesia realizada a ILZIZO2O
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Junta de

Freguesia
(1)
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Unidade orgânica/centros de
competência ou de produto/área de

actividades

Autarcas da Freguesia

Funcionários da Freguesia

Área de formação académica e/ou
profissional

Ne de postos de trabalho existentes

Ne de postos de trabalho a criar

Valor total dos vencimentos previstos
para ao ano de 202L. Salários,
subsídios de férias e de Natal, de
refeição, ajudas de custo, horas

extraordinárias, senhas de presença,

compensação para encargos, e

despesas de representação.

Atribuições/competências/actividades

e

Executar as obras que constem do plano;
Elaborar e submeter à aprovação do
deliberativo propostas e regulamentos;
Proceder ao licenciamento de canídeos e gatídeos;
Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens
móveis e imóveis da freguesia;
Elaborar e submeter a aprovação da assembleia as

opções e revisões do plano e orçamento;
Executar as opções do plano e orçamento, bem como
aprovar as suas alterações;
Lavrar termos de identidade e justifica
administrativa e passar atestados;
Elaborar e aprovar a norma de controlo interno,
inventário de todos os bens, e os documentos
prestação de contas;
Proceder ao recenseamento eleitoral e dar apoi
aos atos eleitorais.


