Assembleia de Freguesia de Fermentelos
Edital
2021/6
Sessão Pública Ordinária dia 29 de Dezembro 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 29 de Dezembro de 2021, pelas 21:00h,
na Sede da Junta de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos.
1. Período de intervenção do público.
2. Análise e Votação da Ata:
2.1 - Ata da Sessão Ordinária de 29 de setembro de 2021;
3. Período antes da Ordem do Dia:
3.1 - Apreciação da informação escrita do Presidente do Executivo acerca da atividade da Junta.
3.2 - Assuntos de interesse para a freguesia;
4. Ordem do Dia:
4.1 - Análise, Discussão e Votação da proposta da Junta de Freguesia das Grandes Opções do Plano, Orçamento e
Mapa de Pessoal para o ano 2022.
4.2 - Apreciação e Votação do "Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para manutenção da
rede de Percursos Pedestres de Águeda.
4.3 - Apreciação e Votação da venda de lotes de terrenos para capelas no cemitério atual e no alargamento norte;
4.4 - Verificação da conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções a tempo inteiro do Presidente da
Junta de Freguesia.
Para constar e devido efeitos, se torna público, este Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados à porta da
sede desta Autarquia, e noutros lugares do estilo na freguesia.
Obrigatoriedade de uso de máscara por todos os membros da Assembleia de Freguesia e público presente;
Disponibilização de gel desinfetante e obrigatoriedade de atender às regras de etiqueta respiratória

Ferrmentelos, 21 de dezembro de 2021
A Presidente da Assembleia,

_____________________________________________
(Sílvia Ferreira Nolasco Neves)
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