
   

Freguesia de  

Merelim S. Paio, Panóias e 

Parada de Tibães 

EDITAL 
 

CONVOCATÓRIA 
  

 Carina Gomes Alves, Presidente da Assembleia de Freguesia de 

Merelim S.Paio, Panóias e Parada de Tibães , Concelho de  

Braga: 

 Em cumprimento do disposto no artigo (a )   14  da Lei 5-A/2002 de 
11 de Janeiro, CONVOCO  a assembleia desta freguesia para uma sessão 
(b)  Ordinária  a realizar no dia 17 de Janeiro próximo, pelas 21 

horas no edifício ( c ) Salão da Junta de Freguesia de Panóias    
a fim de ( d) :-------------------------------------------------------------------------------- 
 

1- Período antes da ordem do dia;  

2- Apreciação e votação do regulamento de coletividades, 

inventário, cemitério e de taxas; 

3- Apreciação e votação do orçamento referente ao período de 

Outubro a Dezembro de 2013;  

4- Apreciação e votação do orçamento referente ao ano de 2014;  

5- Apreciação e votação do Plano Plurianual de Investimento s(PPI) 

referente ao período de Outubro a Dezembro de 2013;  

6- Apreciação e votação do Plano Plurianual de Inves timentos(PPI) 

de 2014; 

7- Apreciação e votação do pedido de meio tempo do Sr Presidente 

da Junta de Freguesia;  

8- Período reservado ao público.  

 

 

 



(a) 13.º ou 14.º , conforme a sessão for ordinária ou extraordinária.  (b) Ordinária ou extraordinária.  (c) Edifício 

onde se realiza a sessão.   (d) Descrever o fim a que se destina a sessão. 

De conformidade com o artigo 12.º do referido diploma, a esta 
sessão podem assistir, e intervir nas discussões sem direito a voto, os 
membros da junta de Freguesia. 

Podem ainda participar nas assembleias extraordinárias, sem direito 
a voto, representantes de cidadãos eleitores inscritos no recenseamento 
eleitoral da Freguesia, conforme preceitua o art.15.º da citada disposição 
legal. 

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

E eu,  Maria do Céu Arantes Teixeira , secretária, o subscrevi. 
Merelim S. Paio  ,  9 de Janeiro  de  2014. 

 
 
A Presidente da Assembleia de Freguesia, 

                                                
                                                          Carina Alves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


