
 

 
Assembleia de Freguesia 

 

EDITAL Nº 01/2022 
CONVOCATÓRIA  

Carlos Manuel dos Santos Duarte, Presidente da Assembleia de Freguesia de S. João 
das Lampas e Terrugem, Concelho de Sintra, em cumprimento do disposto da alínea 
b) do nº 1 do Art.º. 14º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, convoco a Assembleia 
desta Freguesia para a 1 ª Sessão Ordinária-2022, a realizar no dia 7 de Abril, pelas 
21:00 HORAS, no edifício da Junta, em Terrugem (Largo Francisco Duarte Prego, nº 4), 

com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
1-Período de Intervenção do Público 
2-Período de Antes da Ordem do Dia 
3-Período da Ordem do Dia: 
3.1– Apreciação e Votação da Acta nº 2/2021; 

3.2- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da 

atividade e da situação financeira da Freguesia, ao abrigo da alínea e) do nº 2 do art.º 

9º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro; 

3.3- Apreciação e votação da Proposta do Executivo nº 10/2022 relativa ao Contrato 

Interadministrativo com a Câmara Municipal de Sintra sobre Reparações e 

Manutenção Da EB-2,3 Alto dos Moinhos, nos termos da alínea j) do nº 1 do art.º 9º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. 

3.4- Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano 2021, nos 

termos da alínea b) do nº 1 do art.º 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; 

3.5- Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, nos 

termos da alínea b) do nº 1 do art.º 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; 

3.6- Apreciação e votação da 1ª revisão orçamental de 2022, nos termos da alínea a) 

do nº 1 do art.º 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; 

 

Os cidadãos interessados em intervir deverão fazer a sua inscrição até 24 horas antes do 
início da sessão, através de preenchimento de formulário disponível na Secretaria da Junta 
de Freguesia e que também pode ser solicitado por correio eletrónico. Depois de 
preenchido e assinado deverá ser entregue, na Secretaria da Junta ou enviado através de 
correio eletrónico, para assembleiafreguesia@uflampasterrugem.pt. 

 
Para constar se publica este e idênticos que vão ser afixados nos lugares públicos do 
costume. 

S. João das Lampas, 25 de março de 2022. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
 
 

Carlos Manuel dos Santos Duarte 
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