ORDEM DE TRABALHOSSESSÃO ORDINÁRIA DE 13/04/2018

-----------------------------------I- Período Antes da Ordem do Dia:-------------------------1) Leitura e Apreciação da ata da sessão anterior; ---------------------------------------2) Leitura do Expediente; ------------------------------------------------------------------3) Assuntos de Interesse para a Freguesia; --------------------------------------------------------------------------------------II- Período da Ordem do Dia:----------------------------1) Apreciação e deliberação da Conta Gerência do ano 2017, conforme disposto
na alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do anexo à Lei 75/2013, 12 de setembro; ---2) Apreciação do Inventário referente ao ano 2017, conforme disposto na alínea
b) do n.º 1 do artigo 9.º do anexo à Lei 75/2013, 12 de setembro; --------------3) Discussão e Deliberação da Primeira Revisão do Plano Plurianual de
Investimentos do ano 2017, conforme disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo
9.º do anexo à Lei 75/2013, 12 de setembro; --------------------------------------4) Discussão e Deliberação da Primeira Revisão ao Orçamento do ano 2017,
conforme disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do anexo à Lei 75/2013,
12 de setembro;--------------------------------------------------------------------------5) Alteração ao regulamento da tabela de taxas e preços – serviços de
retroescavadora. -----------------------------------------------------------------------6) Projeto de Alteração à tabela de taxas e preços – inserção das taxas de
ocupação de domínio público por motivos de obra; --------------------------------7) Primeira alteração do mapa de pessoal para o ano 2018;--------------------------8) Proposta de alienação do trator – marca Ford; --------------------------------------9) Proposta de aluguer do primeiro andar do lote n.º38 da casa do bairro do Bom
Sítio, discussão e deliberação; --------------------------------------------------------10) Orçamento participativo das freguesias – aprovação das normas e eleição de
membros de análise técnica – de acordo com o n.º 1 do artigo 10.º -------------11) Apreciação e deliberação da proposta a) Lutar pela requalificação do
Dispensário e da Casa do Povo, apresentada pelo Grupo de Cidadãos Eleitores
“Sabóia com Futuro”; ------------------------------------------------------------------12) Apreciação e deliberação da proposta b) Lutar para que o projecto “Fábrica da
Moagem” finalmente arranque e seja colocado ao serviço do desenvolvimento
de Sabóia, apresentada pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Sabóia com Futuro;13) Apreciação e deliberação da proposta c) “Lutar pela ampliação dos Cais de
embarque na Estação da CP, promovendo a sua importância estratégica e a
segurança das populações, apresentada pelo Grupo de Cidadãos Eleitores
Sabóia com Futuro; ---------------------------------------------------------------------14) Apreciação e deliberação da proposta d) “Melhorar o acesso das populações à
Estação da CP através da Rodoviária Nacional, apresentada pelo Grupo de
Cidadãos Eleitores Sabóia com Futuro; ----------------------------------------------15) Apreciação e deliberação da proposta e) “Projecto Foz de Sabóia – Devolver
a ribeira à aldeia – cuidar hoje para usufruir amanhã”; ----------------------------Freguesia de Sabóia
NIPC:507212304

Largo Dr. Martins Pratas 7665-835 Sabóia
Tel:283882264/Fax:283882441
jfsaboia@sapo.pt
www.freguesiasaboia.pt

16) Apreciação e deliberação da proposta de Criação do Gabinete de Ação Social
na Freguesia de Sabóia, apresentada pelo Partido Popular Democrático/Partido
Social Democrata; ----------------------------------------------------------------------17) Apreciação e deliberação do Projecto de Regulamento de Cedências de
Viaturas, apresentado pelo Partido Popular Democrático/Partido Social
Democrata; -------------------------------------------------------------------------------18) Apreciação e deliberação da recomendação ao executivo de criação de
impresso de gestão de reclamações por escrito, tendo por base as normas
previstas pelo Instituto Português da Qualidade – NP ISSO 10002:2007 E NP
EN ISSO 9001-2008, apresentada pelo Partido Popular Democrático/Partido
Social Democrata; ----------------------------------------------------------------------19) Análise de Relatório trimestral – conforme alínea e) do artigo 9º da Lei
75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------III- Período de Intervenção Aberto ao Público:-------------------

O Presidente da Assembleia de Freguesia de Sabóia,

____________________________________
(José Joaquim Costa Cabrita da Silva)
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