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______________________________________________________

Edital
_____________________________________________________________

Assembleia de Freguesia
Convocatória
Nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com a Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, convoco os Membros da Assembleia de Freguesia de Aradas, para uma sessão
extraordinária a realizar no próximo dia 23 de julho de 2021 (6ªFeira), pelas 19:00h, na Sede da Junta
de Freguesia, sito no Largo Acácio Rosa no lugar de Verdemilho em Aradas, com a seguinte ordem
de trabalhos:

Ordem de Trabalhos:
Ponto Único - “Moção de censura” ao Executiva da Junta de Freguesia de Aradas

Aradas, 14 de julho de 2021

O Presidente da Assembleia de Freguesia,
(Victor Manuel Neves da Silva)

Anexo: Comunicação
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Comunicação
Assembleia de Freguesia de Aradas
Largo Acácio Rosa
Verdemilho
3810-604 Aveiro
Exmo(a). Senhor(a),
Membro da Assembleia de Freguesia

Na defesa dos superiores interesses do Órgão a que honrosamente presido, para o seu bom
funcionamento e cumprimento da Ordem de Trabalhos proposto, na observância das disposições
legais subjacentes ao requerimento na base da convocatória enviada, solicito a V/Exa. que se digne
ao envio dos respetivos documentos que suportam a mesma, até dia 18 de julho do corrente, atendendo
a que é necessário cumprir o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro conjugado com as alíneas i) e j) do n.º 1 do Regimento da Assembleia da Freguesia em
vigor.
Atento à situação pandémica já existente, agravada com a entrada de Aveiro para a lista de
Concelhos de Risco Elevado, no estrito cumprimento das Orientações sanitárias da Direção Geral de
Saúde, a presente Assembleia encontra-se vedada ao público, mantendo-se o plano de contingência
que tem sido adotado nas Sessões já realizadas.
Por último, dar nota, que da observação aos subscritores proponentes desta Sessão
Extraordinária, verifica-se que constam dois Membros não efetivos da Assembleia de Freguesia,
contrariando o estabelecido na lei.
O Presidente da Assembleia de Freguesia,
(Victor Manuel Neves da Silva)
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