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

EDITAL

Convocatória da 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 4 de dezembro de 2021, pelas 17 horas, a realizar no Auditório da Caixa de Crédito Agrícola

de Oliveira do Hospital, sito na rua Professor Doutor António Ribeiro Garcia Vasconcelos, 9 - C

3400-132 Oliveira do Hospital, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

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

---------2 - Período antes da Ordem do Dia------------------------------------------------------------------------

--------------2.1 - Leitura do expediente e informações.-----------------------------------------------------------

--------------2.2 - Intervenção dos Membros da Assembleia de Freguesia.----------------------------------

--------------2.3 - Intervenção do Presidente da Junta de Freguesia.------------------------------------------

---------3 - Ordem do dia-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------3.1 - Discussão e aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia.------------------

--------------3.2  -  Discussão  e  aprovação  das  Grandes  Opções  do  Plano  e  a  proposta  de

orçamento para 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------De  acordo  com o artigo  3º  da  Lei  1A/2020,  de  13  de  setembro,  na  redação  atual,  a

participação pública na sessão está condicionada a 5 pessoas e, a uma inscrição prévia até 24

horas  antes  do  início  da  sessão,  através  do  e-mail  joaosfranco@gmail.com,  ou  do  telefone

965086357.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Mais se informa que, de acordo com a Orientação da DGS n.º 011/2021, de 13/09/2021

sobre “COVID: Utilização de Máscaras” é obrigatório todos os participantes usarem máscara.-------

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

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

Coimbra, 22 de novembro de 2021

O Presidente da Assembleia de Freguesia
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