
Assembleia de Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos
Edital
2022/1

    Ana Rita do Couto Cardoso, Presidente da Assembleia de Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos, do
Município de Marco de Canaveses: 

    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 Ordinária no próximo dia 30 de abril de 2022, pelas 17:00h, na Sede da
Junta de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos.   

1 - Período antes da Ordem do Dia;           

    1.1 - Aprovação da Ata da Sessão Ordinária de dia 19 de dezembro de 2021 da Assembleia de Freguesia;      

    1.2 - Tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico;   

2 - Período de intervenção do público;   

3 -Período da ordem do Dia;      

    3.1 - Apreciação da Informação Escrita do Sr. Presidente de Junta de Freguesia;           

    3.2 - Apreciação e deliberação, sob proposta da Junta de Freguesia, da conta de Gerência, mapas de fluxos de caixa
e operações de tesouraria de 01-01-2021 até 31-12-2021;      

    3.3 - Apreciação e deliberação, sob proposta da Junta de Freguesia, da primeira revisão ao orçamento para o ano
económico de 2022;      

    3.4 - Apreciação e deliberação, sob proposta da Junta de Freguesia, do Inventário;

    3.5 - Apreciação e deliberação, sob proposta da Junta de Freguesia, da proposta de permuta da Rua do Pinheiral e

Travessa do Pinheiral com a Casa Grande de Santana - Sociedade Agrícola, Lda.

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.

Paredes de Viadores, 09 de abril de 2022
A Presidente da Assembleia

_____________________________________________
(Ana Rita do Couto Cardoso)
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