Assembleia da Freguesia de Arranhó
Edital
2022/1
Maria Cecília Carvalho Alves Frutuoso Moleiro, Presidente da Assembleia de Freguesia de
Arranhó, do Município de Arruda dos Vinhos:
Torna público, em conformidade com o disposto da alínea b), do n.º1, do art.º 14.º da Lei 75/2013,
de 12 de Setembro, que se vai realizar uma Assembleia Extraordinária no próximo dia 23 de Abril
de 2022, pelas 19:10h, na Sociedade Recreativa, Cultural e Desporto da Tesoureira, com a
seguinte ordem de trabalhos:

Período antes da Ordem do Dia

Período do Dia
Ponto um - Aprovação da ata da assembleia de freguesia de 11/12/2021;
Ponto dois - Tomada de posse do Provedor do Freguês;
Ponto três - Apreciação e discussão da informação escrita do Senhor Presidente da Junta acerca
da atividade da freguesia, nos termos da alínea e) do n.º2 do artº. 9 da Lei 75/2013 de 12 de
setembro;
Ponto quatro - Apreciação e discussão da informação escrita do Senhor Presidente da Junta
acerca da situação financeira, nos termos da alínea e) do n.º 2 do artº. 9 da Lei 75/2013 de 12 de
setembro;
Ponto cinco - Apreciação do inventário de bens da Junta de Freguesia, elaborado e aprovado
em reunião de Junta de Freguesia de 07 de abril de 2022, e respetiva avaliação, nos termos do
n.º 1 da alínea b) da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro;
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Ponto seis - Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas, aprovado em
reunião de Junta de Freguesia do dia 7 de abril de 2022, nos termos do N.º 1 da alínea e) do N.º
1 do art.º 9 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
Ponto sete - Apreciação e votação da primeira Revisão Orçamental, elaborada em reunião de
Junta de Freguesia de dia 07 de abril de 2022;
Ponto oito - Apresentação e votação do regulamento do Apoio à Natalidade, "Bebé - Presente da
Freguesia", aprovado em reunião de Junta de Freguesia do dia 17 de março de 2022;
Ponto nove - Outros assuntos de interesse para a 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.

Arranhó, 16 de abril de 2022
A Presidente da Assembleia,

_____________________________________________
(Maria Cecília Carvalho Alves Frutuoso Moleiro)
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