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EDITAL - CONVOCATÓRIA

Ilídio Manuel da Mota, Presidente da Assembleia de Freguesia de Vermoil, dando cumprimento ao disposto

no n.o 1 do artigo I lo e à alínea b) do n.o I do artigo 14", daLei 7512013, de 12 de Setembro, e respeitando os

artigos 7o e 9o do Regimento da Assembleia de Freguesia de Vermoil de 30 de Abril de 1998, torna público,

que convoca a Assembleia de Freguesia de Vermoil, para reunião de sessão ordinária a ter lugar no próximo

dia 22 de Junho (sábado), pelas 21h30m, na Sede da Associação de Santo António das Pinheiras, Casal

Lucas - 3105-41 1 VERMOIL, com a seguinte ordem de trabalhos:

I - Período de Antes da Ordem do Dia

l. Leitura, discussão e votação daatadareunião anterior;

2. Intervenções na Generalidade.

II - Período da Ordem do Dia
l. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 17-04-2019 a 12-06-2019, e situação

financeira da Junta de Freguesia.
2. Apresentação, discussão e votação de transferências de competências para as freguesias;

3. Análise, apreciação e discussão da visita de trabalho, realizada à Freguesia de Vermoil em22-6-2019,

por parte do executivo da junta e dos membros da assembleia de freguesia.

III - Período Depois da Ordem do Dia

1. TNTERVENÇOES DO PÚBLICO ASSISTENTE.

Em conformidade com o n.o 1 do artigo 12" da Lei n.o 169199, de l8 de setembro, podem assistir e intervir nas

discussões, sem direito de voto, os membros do executivo da Junta de Freguesia de Vermoil.

Para constar se publica o presente Edital que vai ser afixado nos lugares públicos de costume.

Vermoil, 13 dejunho de20l9

Com os melhores cumprimentos,
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