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Edital Sessão Pública da Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora da PiedadeDia 30 de Setembro de 2014Avelino
da Conceição SubtilPresidente da Assembleia de Freguesia
No uso da competência que lhe confere a alínea b) do nº 1, artigo 14º, da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, faz
público, em cumprimento do preceituado no nº 3 do artigo 49º, da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, que no próximo dia
30 de Setembro de 2014, pelas 21.00 horas, se realizará no Edifício Sede da Junta de Freguesia, sito na Rua Dr.
Agostinho Barroso Gonçalves, n.º 9 - 1.º, em Ourém, a 3ª Sessão Ordinária do ano de 2014 desta Assembleia de
Freguesia, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS:
1.	Período Antes da Ordem do Dia:1.1.	Apreciação e votação da Acta n.º 02/2014, da Sessão Ordinária realizada no dia 26
de Junho de 2014;1.2.	Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta, acerca da actividade desta, e da
situação financeira da Freguesia, nos termos da alínea e), nº 2, do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de
Setembro;1.3.	Apresentação de assuntos de interesse local.1.4.	Leitura resumida do expediente;2.	Ordem do
Dia:2.1.	Período de intervenção aberto ao público;2.2.	Apreciação e verificação, nos termos da alínea q), nº 1, artº 9 da Lei nº
75/2013 de 12 de Setembro de 2013 e sob proposta da Junta de Freguesia, da conformidade dos requisitos relativos ao
exercício de funções a meio tempo, pelo Presidente da Junta de Freguesia.  2.3.	Apreciação e votação da 1ª Revisão
Orçamental referente ao ano 2014.
Para constar, se publica este Edital que vai ser afixado em lugar próprio da Freguesia e outros de igual teor que seguem
junto das respetivas convocatórias.Secretaria da Junta de Freguesia, 11 de setembro de 2014
O Presidente da Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade
(Avelino da Conceição Subtil, Dr.)
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