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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 11o e à alínea b) do n.' 1 do artigo I4o, daLei 7512013, de 12 de Setembro, e respeitando os
artigos 7" 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 24 de abril (sábado), pelas 18h00m, por videoconferência, nos termos da Lei n! l-N2020 de 19 de
março com a alteração introduzida pela Lei 2812020 de 28 de julho e pela Lei n.o 58-N2020, de 30/09 e ainda
da Resolução de conselho de Ministros n.o 70-N2020 de I 1 de setembro. Mais se informa que nos termos do
artigo 3.o da supracitada lei, poderá haver lugar a intervenção do público, com a seguinte ordem de trabalhos:

I - Período de Antes da Ordem do Dia
1. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;

2. Intervenções na Generalidade.

II - Período da Ordem do Dia
1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 20-12-2020 a 14-04-202I, e situação

financeira da Junta de Freguesia;

2. Apresentação, discussão e votação da Alteração ao Orçamento Modificativo no 1;

3. Apresentação e discussão do Projeto da casa mortuária de Vermoil.

III - Período Depois da Ordem do Dia

1. TNTERVENÇÕES DO PÚBLTCO ASSTSTENTE.

Notø: Informamos todos os membros da Assembleiø de Freguesia de que s Sessão ds Assembleia serd

trsnsmitido em direto para a internet atrøvés dø pdgina de Facebook

Øttps:llwww.ncenoo dø Freguesía de Vermoil. Todos os ínteressados,

ptiblico, poderão participar øtravés de link a fornecer oportunømente ou em alternøtiva por deslocação a

sede de freguesia parø utilizaçíio de equìpamento aí presente (sajeito ø prévia marcação).

Vermoil, I4 de abril202I

Com os melhores cumprimentos,

o f,'reguesia,

Mota
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