Assembleia de Freguesia de Arrifana
EDITAL
Sessão pública no dia 09 de Junho de 2021
Celestino Flórido Quaresma, Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia supra mencionada
faz público que, no próximo dia 09 de Junho de 2021, pelas 21:00h, se realizará, no edifício da
Sede da Junta de Freguesia uma sessão ordinária desta Assembleia, com a seguinte ordem de
trabalhos:

A -PERÍODO ANTES DAS ORDEM DO DIA
B -ORDEM DO DIA
PONTO 1: Apreciação, discussão e votação da ata da reunião anterior
PONTO 2: Apreciação, discussão e votação da Prestação de Contas do ano 2020 e inventário de
bens de acordo com a alínea a) do nº1 do Artº9º da Lei75/2013 de 12 de Setembro.
PONTO 3: Informação para conhecimento sobre a atividade e sobre a situação financeira da Junta
de Freguesia referente ao período de 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Maio de 2021, conforme a
alínea e) do nº2 do Artº9º da Lei75/2013 de 12 de Setembro.
C- OUTROS ASSUNTOS
Para constar se publica este edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do
estilo da freguesia.
Mais informo que devido à situação que atravessamos referente a COVID19 a reunião
realizar-se-à á porta fechada.
Arrifana, 27 de Maio de 2021
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA,

(Celestino Flórido Quaresma)

Assembleia de Freguesia de Arrifana
EDITAL
Sessão pública no dia 09 de Junho de 2021
Celestino Flórido Quaresma, Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia supra mencionada
faz público que, no próximo dia 09 de Junho de 2021, pelas 22:00h, se realizará, no edifício da
Sede da Junta de Freguesia uma sessão ordinária desta Assembleia, com a seguinte ordem de
trabalhos:

A -PERÍODO ANTES DAS ORDEM DO DIA
B -ORDEM DO DIA
PONTO 1: Apreciação, discussão e votação da ata da reunião anterior
PONTO 2: Apreciação, discussão e votação da Revisão Orçamental nº 1 e do Plano Plurianual de
Investimentos (PPI) de acordo com a alínea a) do nº1 do Artº16º da Lei 75/2013de 12 de
Setembro.
PONTO3: Informação para conhecimento sobre a atividade e sobre a situação financeira da Junta
de Freguesia referente ao período de 01 de Janeiro de 2021 a 30 de Abril de 2021, conforme a
alínea e) do nº2 do Artº9º da Lei75/2013 de 12 de Setembro.
C- OUTROS ASSUNTOS
Para constar se publica este edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do
estilo da freguesia.
Mais informo que devido à situação que atravessamos referente a COVID19 a reunião
realizar-se-à á porta fechada.
Arrifana, 27 de Maio de 2021
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA,

(Celestino Flórido Quaresma)

