
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PALMEIRA 

MUNICÍPIO DE BRAGA 

 

EDITAL 
 

João Diogo Fernandes Ferreira, Presidente da Assembleia de Freguesia de Palmeira, 
ao abrigo do disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 14º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, (em observância à alínea b), do n.º 1, do art.º 14º, do Regimento da 
Assembleia de Freguesia de Palmeira), convoca uma Sessão Ordinária da 
Assembleia de Freguesia, para o dia 17 de junho de 2021, pelas 21 horas e 30 
minutos, no Multiusos da Freguesia de Palmeira, com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião ordinária de dia 27 de abril de 2021; 

Ponto 2 – Intervenção do público sobre outros assuntos de interesse para a 
Freguesia, de acordo com o n.º 4, do art.º 31º, do mencionado Regimento; 

Ponto 3 – Período antes da ordem do dia, de acordo com o art.º 30.º, do referido 
Regimento; 

Ponto 4 – Aprovação de abertura concursal para instalação de Parque Infantil 
no loteamento da Quinta de S. José; 

Ponto 5 – Aprovação de abertura de procedimento que promova o arrendamento 
em hasta publica do terreno sito na Rua do Rio, n.º 98, praia fluvial da Ponte do Bico, 
em Palmeira, promovendo a rentabilização e valorização do imóvel, assim como a 
criação de um novo espaço de lazer; 

Ponto 6 – Alteração ao mapa de pessoal de 2021 e respetiva estimativa 
orçamental; 

Ponto 7 – Informações do executivo da freguesia. 

Mais informa que, em virtude do plano de contingência pandémica do Covid-19 e nos 
termos do disposto na Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, alterada pela Lei n.º 13-B/2021, 
a supracitada sessão realizar-se-á, nos termos em documento anexo. 

Palmeira, 9 de Junho de 2021. 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia, 

 

________________________________________ 

(João Diogo Fernandes Ferreira) 


