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EDITAL
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LORDELO DO OURO

E MASSARELOS

MÁRIO JOSÉ MACHADO DE FARIA E ALMEIDA PRAÇA, Presidente da Assembleia da
União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, torna público nos termos do n.° 1 do
artigo 110 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, que no próximo dia 29 de junho de 2020,
pelas 21 horas, se realiza uma sessão ordinária, nas instalações sitas na Rua do Campo
Alegre, no 244.
Mais se informa que a mesma será realizada sem público, cumprindo deste modo
as orientações da Direção Geral da Saúde.

Ordem de Trabalhos

1. Proposta de substituição em virtude do pedido de renúncia de Hlipa Maria Beleza Braga;

2. Período antes da ordem do día nos termos do artigo 52° da Lei 75/2013 de 12 de

setembro;

3. Aprovação da ata da Assembleia de Freguesia de 17 de dezembro de 2019;

4. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano de 2019 nos termos

da alínea b) do n.° 1 do artigo 9° da Lei 75/2013 de 12 de setembro;

5. Apreciação e votação da ia Revisão Orçamental do ano de 2020;

6. Apreciação e aprovação do contrato administrativo do orçamento colaborativo 2020;

7. Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do ano de 2019 nos

termos da alínea b) do n.° 1 do artigo 90 da Lei 75/2013 de 12 de setembro;

8. Apreciação da informação escrita da Presidente da junta de Freguesia acerca da atividade

desta e da situação financeira da freguesia nos termos da alínea e) do n.° 2 do artigo 90

da Lei 75/2013 de 12 de setembro, relativa aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e

maio de 2020.

Porto, 22 de junho de 2020.

O Presidente da Assembleia de Freguesia

Mário José Machado de Faria e Almeida Praça
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