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EDITAL 

ARTUR MARQUES DE OLIVERA, Presidente da Assembleia de Freguesia de Carriço, torna 
público, em conformidade com a alínea b), do n.º 1, do art.º 14º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, (em observância à alínea b, do n.º 1, do art.º 17º, do Regimento da Assembleia de Freguesia), 
que a SESSÃO ORDINÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO desta ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA irá ter lugar no próximo dia 26 de abril de 2022 pelas 21:00 horas no salão nobre da 
Junta de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

Período de antes da ordem do dia: 
1. Discussão e votação da ata da sessão anterior; 
2. Leitura do expediente; 
3. Intervenções na generalidade; 

Período da ordem do dia: 
4. Apreciação da informação do Presidente da Junta: 
5. Apresentação, discussão e votação da Conta de Gerência e documentos anexos relativos ao 

ano financeiro de 2021. 
6. Apresentação, discussão e votação da Execução do Plano Plurianual de Investimentos rela-

tivo ao ano financeiro de 2021 
7. Apresentação, discussão e votação da 1ª alteração modificativa da receita e despesa 
8. Apresentação, discussão e votação de Proposta de Contrato Interadministrativo – Educação 

e Ação Social Escolar. 
9. Apresentação, discussão e votação de Proposta de Atribuição de nome de Rua (Travessa do 

Viaduto). 
10. Apresentação, discussão e votação de Proposta de Atribuição de nome de Rua (Travessa 

Joaquim da Ana) 
11. Apresentação, discussão e votação de Proposta de Atualização dos limites da Rua dos 

Linhares 
12. Apresentação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais da Fregue-

sia. 

Período de depois da ordem do dia: 
13. Intervenção do público. (*) 

 
Carriço, 15 de abril de 2022 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 
__________________________________ 

Artur Marques de Oliveira 

 

(*) Acesso condicionado ao uso de máscara e desinfeção das mãos. 


