EDITAL
Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares, Presidente da Junta de Freguesia de Caldelas,
concelho de Guimarães, torna público que, nos termos do disposto do nº 1 do artigo 20º da Lei
nº 75/2013, de 12 de setembro, convoca a Reunião Ordinária de Junta de Freguesia, para o
próximo dia 10 de novembro, pelas 19h00, na sede da Junta de Freguesia, sita na Avenida da
República, Caldas das Taipas e com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS:
1 – Apresentação, discussão e votação da proposta de Revisão Orçamental.
2 – Apresentação, discussão e votação da proposta de regulamento do fundo de maneio.
3 – Votação de proposta de delegação no Presidente da Junta de Freguesia para autorização de
despesas orçamentadas de acordo com os limites fixados na proposta.
4 – Apresentação, discussão e votação de proposta de constituição de Grupo de Trabalho para
elaboração de diagnóstico e plano de ação sobre o funcionamento da Feira Semanal.
5 – Análise e votação da Proposta de Prestação de Serviços de Consultoria em sistemas de
controlo interno.
6 – Análise e aprovação de proposta de parecer no âmbito do Processo de Licenciamento nº
1990/73 remetido pela Câmara Municipal de Guimarães.
7 – Análise e votação da Proposta de Regulamento para concurso escolar de Postais de Natal.
8 – Votação de proposta de Oferta de duas monografias de Caldas das Taipas à Prefeita de Nova
Petrópolis e ao Magnífico Reitor da Universidade de Caxias do Sul, no Brasil.
Para constar e para os devidos efeitos se pública o presente edital e outros de igual teor, que
serão afixados nas instalações da Junta de Freguesia e nos demais lugares públicos de estilo.
Caldas das Taipas e Junta de Freguesia de Caldelas, aos 7 de outubro de 2017

O Presidente da Junta de Freguesia
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