Fls. ______

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
VILA DO PORTO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e catorze, pelas dezanove horas, procedeuse, na sala de reuniões do edifício sede da Junta de Freguesia, sita na Rua do Cotovelo,
freguesia e concelho de Vila do Porto, à primeira sessão extraordinária da Assembleia de
Freguesia presidida pela Sra. Ana Maria Torres Ricardo Candeias, verificando-se estarem
igualmente presentes os membros da Assembleia, Carla Maria Gonçalves Pires, Manuel Freitas
Medeiros, João Artur Martins Brandão, Carlos Manuel Correia Marques, José Henrique Moreira,
Victor Lordelo Melo, como também os membros da Junta de Freguesia, Eduardo Pereira
Cambraia e Marco António Braga Chaves respetivamente Presidente e Secretário, verificando-se
a ausência de António Miguel Afonso Marques e Diana Leite Ferreira. -----------------------------------Deu-se início à presente sessão com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------Primeiro Ponto – Aprovação do Acordo de Execução de Delegação de Competências da Câmara
Municipal celebrado com a Junta de Freguesia de Vila do Porto; ------------------------------------------Segundo Ponto - Leitura e aprovação da ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do primeiro ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado pelo Presidente da Junta o Acordo de
Execução celebrado com a Câmara Municipal para efeitos do disposto nas alíneas a), b), c) e f)
do nº 1 do artigo 132º e nos termos do artigo 133º, todos da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro e
que vigorará no ano de dois mil e catorze e seguintes de acordo com o artigo 134º da mesma
Lei. Posto à votação, o referido Acordo de Execução foi aprovado por maioria com seis votos a
favor e uma abstenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------Do segundo ponto da ordem de trabalhos a ata foi lida e aprovada por unanimidade. ---------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão pelas
dezanove horas e vinte minutos. E para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada
pela Mesa da Assembleia e por mim Carla Maria Gonçalves Pires, que a redigi e subscrevo. ------

A Presidente: __________________________________

A 1ª Secretária: ________________________________

O 2º Secretário: ________________________________

