
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ABEDIM 

 

 

E D I T A L 

 

 

José Avelino Rodrigues Fernandes, Presidente da Assembleia de Freguesia de 

Abedim, torna pública e convoca, nos termos das alíneas a) e b) do art.º 14º e para 

cumprimento dos n.º 1 e n.º 2 do art.º 11º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

uma sessão ordinária desta Assembleia, que terá lugar no próximo dia 25 de 

Setembro, pelas 21 horas, na Sede da Junta de Freguesia, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1. Aprovação da ata da reunião ordinária de Junho de 2016. 

2. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta acerca da 

actividade do executivo, conforme previsto no nº 2 alínea e) do art.º 9º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 

3. Outros assuntos do interesse da Freguesia 

 

Abedim, 18 de Setembro de 2016 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

 

 

________________________________________ 

( José Avelino Rodrigues Fernandes ) 



 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ABEDIM 

 
 

 

Exº  Sr.   

João António Fernandes Gonçalves 

Pereiro - Abedim   

4950-010 Monção   

   

18/9/2016 

Convocatória para reunião ordinária de Setembro 

Para cumprimento do nº 1, do art.º 11º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

de acordo com a competência que me é conferida pela alínea b), do art.º 14.º, da 

mesma Lei, venho, pelo presente, convocar V. Ex.ª para uma sessão ordinária da 

Assembleia de Freguesia, a realizar na sede da Junta de Freguesia, no próximo dia 25 

de Setembro, pelas 21.00 horas, com a ordem de trabalhos que consta do Edital anexo. 

 

Com os melhores cumprimentos 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

______________________________ 

(José Avelino Rodrigues Fernandes) 

 

 

Recebi o original cópia deste ofício 

Em ____/_____/________ 

  



 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ABEDIM 

 

 

 

Exº  Sr.   

Daniel Fernandes Guedes                  

Pomeda - Abedim   

4950-010 Monção   

   

18/9/2016 

Convocatória para reunião ordinária de Setembro 

Para cumprimento do nº 1, do art.º 11º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

de acordo com a competência que me é conferida pela alínea b), do art.º 14.º, da 

mesma Lei, venho, pelo presente, convocar V. Ex.ª para uma sessão ordinária da 

Assembleia de Freguesia, a realizar na sede da Junta de Freguesia, no próximo dia 25 

de Setembro, pelas 21.00 horas, com a ordem de trabalhos que consta do Edital anexo. 

 

Com os melhores cumprimentos 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

______________________________ 

(José Avelino Rodrigues Fernandes) 

 

 

Recebi o original cópia deste ofício 

Em ____/_____/________ 



 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ABEDIM 

 

Exº  Sr.   

Carlos Alberto Rodrigues da Ponte    

Gandrachão - Abedim  

4950-010 Monção   

   

18/9/2016 

Convocatória para reunião ordinária de Setembro 

Para cumprimento do nº 1, do art.º 11º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

de acordo com a competência que me é conferida pela alínea b), do art.º 14.º, da 

mesma Lei, venho, pelo presente, convocar V. Ex.ª para uma sessão ordinária da 

Assembleia de Freguesia, a realizar na sede da Junta de Freguesia, no próximo dia 25 

de Setembro, pelas 21.00 horas, com a ordem de trabalhos que consta do Edital anexo. 

 

Com os melhores cumprimentos 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

______________________________ 

(José Avelino Rodrigues Fernandes) 

 

 

Recebi o original cópia deste ofício 

Em ____/_____/________ 

  



 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ABEDIM 

 

Exº  Sr. 

Orlando Batista da Ponte Gonçalves 

Paraísal – Abedim 

4950-010 Monção 

     

18/9/2016 

Convocatória para reunião ordinária de Setembro 

Para cumprimento do nº 1, do art.º 11º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

de acordo com a competência que me é conferida pela alínea b), do art.º 14.º, da 

mesma Lei, venho, pelo presente, convocar V. Ex.ª para uma sessão ordinária da 

Assembleia de Freguesia, a realizar na sede da Junta de Freguesia, no próximo dia 25 

de Setembro, pelas 21.00 horas, com a ordem de trabalhos que consta do Edital anexo. 

 

 

Com os melhores cumprimentos 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

______________________________ 

(José Avelino Rodrigues Fernandes) 

 

 

 

 

 

 



 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ABEDIM 

 

 

Exº  Sr.   

João Agostinho Rodrigues Carvalho 

Cruzeiro - Abedim 

  4950-010 Monção   

   

18/9/2016 

Convocatória para reunião ordinária de Setembro 

Para cumprimento do nº 1, do art.º 11º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

de acordo com a competência que me é conferida pela alínea b), do art.º 14.º, da 

mesma Lei, venho, pelo presente, convocar V. Ex.ª para uma sessão ordinária da 

Assembleia de Freguesia, a realizar na sede da Junta de Freguesia, no próximo 25 de 

Setembro, pelas 21.00 horas, com a ordem de trabalhos que consta do Edital anexo. 

 

 

Com os melhores cumprimentos 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

______________________________ 

(José Avelino Rodrigues Fernandes) 

 

 

 

 

 



 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ABEDIM 

 

Exª  Srª.   

Maria Analisa Fernandes Rei 

Pomeda - Abedim 

       4950-010 Monção   

   

18/9/2016 

Convocatória para reunião ordinária de Setembro 

Para cumprimento do nº 1, do art.º 11º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

de acordo com a competência que me é conferida pela alínea b), do art.º 14.º, da 

mesma Lei, venho, pelo presente, convocar V. Ex.ª para uma sessão ordinária da 

Assembleia de Freguesia, a realizar na sede da Junta de Freguesia, no próximo dia 25 

de Setembro, pelas 21.00 horas, com a ordem de trabalhos que consta do Edital anexo. 

 

Com os melhores cumprimentos 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

______________________________ 

(José Avelino Rodrigues Fernandes) 

 

 

Recebi o original cópia deste ofício 

Em ____/_____/________ 


