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Sérgio Miguel Santos Marques, Presidente da Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 

Fátima e Nariz, no uso das faculdades que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Assembleia 

de Freguesia reunirá em sessão ordinária no dia 29 de dezembro de 2022 (quinta-feira), às 

21h30, no Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima com a com a seguinte: 

ORDEM DO DIA  

Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do senhor Presidente da Junta de Freguesia acerca da 

atividade e situação financeira da Freguesia 

Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação das opções do plano e orçamento para o ano de 2023, 

nos termos da alínea a) nº 1 artigo 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro 

Ponto 3 - Apresentação, discussão e votação do mapa de pessoal para o ano 2023, nos termos da 

alínea m) nº 1 do artigo 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro 

Ponto 4 – Apreciação e votação da Tabela de Taxas e Licenças para o ano 2023 

Ponto 5 - Proposta de autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais, 

nos termos previstos na alínea d) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 

redação atual, e do artigo 1º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual. 

 

Em tempo: No início da Sessão será submetida a votação a ata n.º 4 seguindo-se, nos 

termos regimentais, o “Período de Intervenção do Público” e sucessivamente o “Período de Antes 

da Ordem-do-Dia”. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 38º do Regimento da Assembleia de Freguesia os documentos que 

suportam a respetiva Ordem de Trabalhos estarão disponíveis para consulta pública na Junta de 

Freguesia com a antecedência de dois dias antes da sessão. 

 
Nª Sra de Fátima, 21 de dezembro de 2022 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 
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