
                                                                                                                                                  

UNIÃO DAS FREGUESIAS

 DE

ESCALOS DE CIMA E LOUSA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

CONVOCATÓRIA

TIAGO ANTÓNIO ARAÚJO ALMEIDA,  Presidente  da  Assembleia  de  Freguesia  da  União das

Freguesias de Escalos de Cima e Lousa, convoca este Órgão, nos termos do número 1 do artigo 11º da Lei

75/2013 de 12 de Setembro, para uma sessão ordinária, a realizar no dia 28 de Abril de

2022,  pelas  21h30,  na sede da Junta de Freguesia  de Escalos  de Cima com a

seguinte ordem de trabalhos:

I.       Período de Antes da Ordem do Dia

II.      Período da Ordem do Dia

1. Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais.

2. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas da gerência do ano de 2021.

3. Apreciação e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Castelo Branco:  “Contrato 
Interadministrativo com União das Freguesias de Escalos de Cima e de Lousa. Pessoal não 
docente e refeições do pré-escolar e do 1º Ciclo para o 2º e 3º período do ano letivo de 
2021/2022 e 1º período do ano letivo de 2021/2022”

4. Apreciação e Votação da Proposta:  “1ª Revisão das Opções do Plano e de Orçamento para o 
Ano de 2022”

5. Apreciação da Proposta de:   “Adesão á ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias”

6. Apreciação de informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade 
desta e da situação financeira da freguesia.

  III.    Período de Intervenção do Público

Pede-se a todos os presentes na Assembleia de Freguesia de Escalos de Cima e Lousa que devido à situação
actual da pandemia do COVID–19,  que usem obrigatoriamente mascara e se mantenha a distância social na
distribuição dos lugares.
Para conhecimento dos interessados, se publica o presente, que vai ser afixado nos lugares do costume.

Escalos de Cima e Lousa, 20 de Abril de 2022

O Presidente da Assembleia de Freguesia

_______________________________________

Tiago António Araújo Almeida
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