
 

 

Freguesia de Cabaços e Fojo Lobal 

Contribuinte N.º 510 832 989 

 

EDITAL 

 
PONTE DE LIMA 

 

CONVOCATÓRIA 

 
Cátia Marlene Felgueiras Viana, no desempenho das minhas funções de Presidente da 

Assembleia de Freguesia de Cabaços e Fojo Lobal e dando cumprimento ao preceituado 

pela alínea b) do artigo 14º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e em conformidade 

com o n.º 1 do artigo 11.º da referida Lei, faço público e convoco a Assembleia de 

Freguesia de Cabaços e Fojo Lobal, para uma sessão ordinária, a realizar domingo, dia 

26 de dezembro de 2020, pelas 18 horas, no edifício da sede da Junta de Freguesia, sita 

na Rua do Couto de Cabaços n.º 1132, da freguesia de Cabaços, com a seguinte ordem 

de trabalhos: 

 

 
 

 

 

1. Antes da ordem do dia: 

 

 

1.1- Leitura e aprovação da ata da sessão anterior; 

1.2- Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia; 

1.3- Intervenção dos membros da Junta de Freguesia. 

 

2. Ordem do dia: 

 

2.1- Apreciação da atividade da Junta de Freguesia; 

2.2- Apresentação, apreciação e aprovação do Orçamento e Opções do Plano para o 

ano de 2021, Mapa de Pessoal 2021, Plano Plurianual de Investimentos 2021; 

2.3- Outros assuntos de interesse para a freguesia; 

2.4- Intervenção do público. 



dsdsds':

Freguesja de Cabaqus e Fojo Lobal
Con[rlbuinte  N.a  510 832  989

No  atual  contexto  em  que  rios  enconlramos,  a  entrada  de p`'ib]ico  para assistir a  sessao

sera  limitada.  Relembro  aiiida  que  a  realiza¢ao  da  sessao  de  Assembleia  de  Freguesja

cumprira as regras emanadas pela Dire¢ao Geral de Satde, nomeadamente:

a   Desinfe¢ao das inaos a cntrada do cspaco;

a   Uso  obrigat6rio  de mascara durante  todo  o  tempo  da sessao,  mesmo  durante  o

uso da palavra;

a    Os ]ugares serao fixos e nao poderao ssr pcrmutados ao longo da sessao.

Para que conste e seus  devidos efeitos se publica este e jdentico que serao enviados aos
memb].os e]eitos e af]xados mos lugares priblicos do costume.

Cabacos e Fojo Lobal,  I 4 de dezembro de 2020.
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