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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
LOPDELO DO OURO E MASSARELOS

EDITAL

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LORDELO DO OURO
E MASSARELOS

JOSÉ FRANCISCO CORREIA NARCISO DE LEMOS PAVÃO, Presidente da Assembleia da
União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, torna público que:

Nos termos do disposto n° 1 do art° 11 da lei n° 75/2013, de 12 de setembro, convoca uma
sessão ordinária, para o dia 28 de dezembro de 2021, pelas lSh, no Salão Nobre de
Massarelos, sito à Rua do Campo Alegre, 244, (caso a Assembleia de Freguesia não termine
até às 24h), fica desde já convocada a sua continuação para o dia seguinte, à mesma hora
com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 — Apreciação e votação do Contrato Interadministrativo e de delegação de competências a
celebrar entre a União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos e a Câmara Municipal do
Porto;

Ponto 2 - Apreciação e aprovação do contrato Interadministrativo do orçamento colaborativo
2022/2023;

Ponto 3 — Apreciação e votação do contrato interadministrativo do Fundo de Apoio ao
Associativismo;

Ponto 4—Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022;

Ponto 5 - Apreciaçâo e votação do Mapa de Pessoal para 2022;

Ponto 6 - 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 go da Lei
75/2013 de 12 de Setembro, relativa aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de
2021.

NOTA: Devido a situacão pandémica do pais, informamos que esta sessão será aberta ao público,
mas com um limite máximo de 10 pessoas. As inscricões devem enviadas Dara o email (geral(âiuf
lordeloouromassarelos.pt) até ao dia 27 de dezembro de 2021.
No entanto, a reunião será objeto de gravação e colocação no sítio eletrónico da autarquia.

Porto, 20 de dezembro de 2021.

O Presidente da Assembleia de Freguesia
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