Assembleia de Freguesia de Fermentelos

EDITAL
Sessão Pública Extraordinária dia 06 de abril de 2021
Sílvia Ferreira Nolasco Neves, Presidente da Assembleia de Freguesia de Fermentelos:
Torna público, em conformidade com o disposto da alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 75/2013 de 12
de Setembro, que se vai realizar uma Assembleia Extraordinária no próximo dia 06 de abril de 2021 pelas
21:00h, no Salão da Junta de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos.

1. Análise e votação da proposta de 1ª Alteração Modificativa ao Orçamento 2021;
2. Revogação da deliberação de “Desafetação de arruamento público com reposição”, tomada no ponto
3.5 da Assembleia Ordinária de Freguesia, do dia 23 de abril de 2018;
3. Análise e votação da proposta de “Desafetação do domínio público da parcela de terreno, constituída
por caminho público vicinal, para o domínio privado da empresa SOSOARES”;
4. Análise e votação de proposta de concessão de lote de sepulturas na ampliação norte do Cemitério;
5. Análise e votação proposta da celebração de Protocolo de Colaboração com a Câmara Municipal para
atribuição de apoio financeiro referente às “Obras de Requalificação do Auditório do Largo Nossa Senhora
da Saúde”;
6. Análise e votação da proposta de celebração de Contrato Interadministrativo com a Câmara Municipal
para execução de projeto "590206 - Mexe, Mexe em Boa Companhia", no âmbito do Orçamento
Participativo de Águeda;

Face à declaração de estado de emergência serão adotadas medidas de carater excecional destinadas a prevenir a pandemia de
COVID-19.
1) Obrigatoriedade de uso de máscara por todos os membros da Assembleia de Freguesia e público presente;
2) Estabelecimento de distanciamento físico de 2m, recorrendo à redução da lotação máxima do salão e à redução de lugares;
3) Disponibilização de gel desinfetante e obrigatoriedade de atender às regras de etiqueta respiratória;

Fermentelos, 31 de março de 2021
A Presidente da Assembleia

_____________________________________________
(Sílvia Ferreira Nolasco Neves)
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