
 

 

 

 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

DE MEXILHOEIRA GRANDE 
 

EDITAL 
 

Humberto Filipe da Palma Martins, Presidente da Assembleia de Freguesia de Mexilhoeira Grande, concelho de 

Portimão, no cumprimento do disposto no artigo 14.º do regime jurídico da autarquias  locais,  aprovado  pela  Lei  n.º  
75/2013,  de  12  de  Setembro,  com as alterações vigentes, convoca  a  Assembleia  desta  Freguesia  para  uma  sessão  

ordinária  a  realizar  no  dia  16 de DEZEMBRO de 2021, pelas 21h:00, na Sala de Reuniões do Edifício Sede da 

Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 Ponto Um -  Período de intervenção do público*; 

 Ponto Dois -  Período de antes da ordem do dia; 

 Ponto Três -  Período da ordem do dia: 

a) Apreciação da informação escrita apresentada previamente pelo Presi-

dente da Junta de Freguesia; 

b) Apreciação do regimento da Assembleia de Freguesia da Mexilhoeira 

Grande; 

c) Apreciação situação financeira da freguesia; 

d) Discussão e votação do Orçamento para o ano de dois mil e vinte e 

dois; 

e) Discussão e votação do Plano Plurianual de Investimento (PPI) e Plano 

Plurianual de Ações mais relevantes (PPA) para o ano de dois mil e 

vinte e dois; 

f) Apreciação e votação do mapa de pessoal relativo ao ano de dois mil e 

dezanove. 

 

* Devido às medidas de prevenção e contenção do vírus covid 19, apenas será permitida a presença de 5 (cinco) 
cidadãos nesta sessão da Assembleia de Freguesia. A presença obriga a uma inscrição prévia, que pode ser por 
telefone: 282 968 225  ou por e.mail: presidente.assembleia@freguesiamexgrande.pt até às 16h:00 do dia 16 de 
Dezembro.  

Mais se informa que, para quem não puder estar presente, continua disponivel a possibilidade de deixar as questões 
por escrito e devidamente identificadas no balcão da Junta de Freguesia ou por e.mail - 
presidente.assembleia@freguesiamexgrande.pt – até às 16h:00 do dia 16 de Dezembro. 

 

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

Mexilhoeira Grande, 10 de Dezembro de 2021 

 
O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

____________________________________ 
(Humberto Filipe da Palma Martins) 


