
Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços

EDITAL 7/2022

Convocatória de Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia

---------João José de Sousa Franco, Presidente da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de

Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços, em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do

artigo 14.º, e do n.º 1 do artigo 11.º do anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação

atual, convoca a Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia, para o dia 3 de dezembro de 2022,

pelas 17 horas, a realizar no Auditório da Biblioteca Municipal, sito no Largo Ribeiro do Amaral n.º 17,

3400-070 Oliveira do Hospital, com a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------------

ORDEM DE TRABALHOS

---------1 – Período de Intervenção do Público--------------------------------------------------------------------------

---------2 - Período antes da Ordem do Dia-------------------------------------------------------------------------------
---------2.1 – Aprovação da Ata 4/2022.--------------------------------------------------------------------------------------
---------2.2 – Intervenção dos Membros da Assembleia de Freguesia.-----------------------------------------------
---------2.3 - Intervenção do Presidente da Junta de Freguesia.-------------------------------------------------------

---------3 - Ordem do dia--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------3.1 - Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade
desta e da situação financeira, no período de setembro a novembro de 2022.------------------------------------
--------------3.2 – Apreciação e aprovação das Grandes Opções do Plano e da Proposta de Orçamento
para 2023- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------3.3 - Apreciação e aprovação do mapa de pessoal--------------------------------------------------------
---------3.4 - Apreciação e aprovação das taxas e preços para 2023.------------------------------------------------
---------3.5 - Apreciação e aprovação do calendário das sessões ordinárias da Assembleia de Freguesia
para 2023.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------4 – Período após a ordem do dia----------------------------------------------------------------------------------
---------4.1 – Leitura e aprovação da ata em minuta.---------------------------------------------------------------------

---------Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais

públicos de estilo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oliveira do Hospital, 11 de novembro de 2022
O Presidente da Assembleia de Freguesia

João José de Sousa Franco
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