
 

 

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

CONVOCATÓRIA 

Nos termos do artigo 11º e alínea b) do artigo 14º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, 
convoco V. Exa. para participar na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, a 
realizar no próximo dia 28 de dezembro de 2021 (terça-feira), na sede da Junta de 
Freguesia de Vinhó, pelas 20.00 (vinte horas), com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Período de Antes da Ordem do Dia 

1. Análise e aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia; 

2. Informação do Presidente da Junta sobre a mais recente atividade da mesma; 

3. Intervenção dos membros da Assembleia.  

Ordem do Dia 

1. Aprovação da Tabela de Taxas da União de Freguesias para o ano de dois mil e 
vinte e dois; 

2. Aprovação do Plano de Atividades e Proposta de Orçamento para o ano de dois 
mil e vinte e dois; 

3. Apreciação e aprovação da proposta de doação dos prédios, pertencentes a 
herdeiros de Dr. António Rodrigues da Costa, situados no largo do Prof. Pires das 
Neves em Moimenta da Serra; 

4. Apreciação e aprovação da proposta de permuta de Área Publica por Área privada 
na Rua da Lages em Moimenta da Serra; 

5. Apreciação e aprovação da proposta de aquisição de parcela de terreno junto ao 
Cemitério de Vinhó; 

6. Apreciação do relatório de avaliação ambiental preliminar do Programa de 
Prospeção e Pesquisa de Lítio das oito potenciais áreas para lançamento de 
procedimento concursal - Análise Efetuada pelos técnicos da Câmara Municipal de 
Gouveia; 

7. Nomeação de Comissão para proceder a apreciação da Lei n.º 39/2021, de 24 de 
junho - Define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias e 
revoga a Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, que procede à reorganização 
administrativa do território das freguesias; 

8. Situação financeira. 

Vinhó, 12 de dezembro de 2021 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

(José António Esteves Soares Marujo) 


