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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 JUNHO desta ASSEMBLEIA DE FRE-
GUESIA irá ter lugar no próximo dia 22 de junho de 2020 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. Substituição do secretário da junta de Freguesia, 
2. Discussão e votação da ata da sessão anterior; 
3. Leitura do expediente; 
4. Intervenções na generalidade; 

Período da ordem do dia: 
5. Apreciação da informação do Presidente da Junta; 
6. Apresentação, discussão e votação da Conta de Gerência do ano 2019 e documentos 

anexos, 
7. Apresentação, discussão e votação da execução do PPI relativo ao ano financeiro 2019, 
8. Apresentação, discussão e votação da execução do PPA relativo ao ano financeiro 2019, 
9. Apresentação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais da Fre-

guesia, 
10. Apresentação, discussão e votação de Proposta de Protocolo para gestão e exploração 

comercial da sinalética direcional publicitária, 
11. Informação do Presidente; 

Período de depois da ordem do dia: 
12. Intervenção do Publico 

 
 

Carriço, 13 de junho de 2020 
O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 
__________________________________ 

Artur Marques de Oliveira 

Nota: Tendo em conta a situação de Pandemia motivada pelo COVID19, será bastante reduzido e 
limitado o acesso de público no salão, pelo que desde já se apela à compreensão de todos. É obriga-
tório o uso de mascara no decurso da reunião, bem como a desinfeção das mãos à entrada e saída do 
salão. 


