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ATAN° 1/2016

ATA DA REUNIAO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, REALIZADA EM

QUATRO DE ABRIL DO ANO DOtS MIL E DEZASSEIS

Aos quatro dias do mês de Abril do ano de dois mu e dezasseis, nesta Freguesia na

sala de reuniöes do edificlo sede da Junta de Freguesia de Seixo de Manhoses, pelas

vinte e uma horns, realizou-se a reuniâo ordinária da Assembleia de Freguesia, sobre a

presidéncia do senhor José Carlos Firmino Fernandes, estando presentes os membros da

assemblela, os senhores: Jorge Antonio Frutuoso, Vitor Manuel dos Santos do Bern,

Paulo André Moura Femandes, Delfim Firmino Gonçalves, Vitor AntOnio Vaz Evaristo

o Catarina Mafalda Dionisio Meireles, Presentes estiverarn também os membros do

executivo cia Junta de Freguesia: Armindo AntOnio Olmo, Nelson José Alves Vilar e

Roberto Filipe Olmo Teixeira. —----- — — —---—-- — —

FALTAS:Näohouve--- — —---------------—

Estando na horn designada pan o inicio dos trabalhos, a senhor Presidente da

Assembleia declarou aberta .a reunião.
——----------— —-----—-—-----------------—

Periodo antes da ordern do dia: Näo houve intervençôes. —-—--—---------

Passou-se de seguida a apreciacão dos assuntos incluidos na ordem do dii —

ORDEM DE TRABALBOS:

Ponto urn: Discussflo e aprovaço da ata da reuniào anterior do dia vinte e oito de

Novembro do ano dais mil e quinze. —.——-- - -

o presidente da mesa colocou a ata a votaçäo, que foi aprovada por unanimidade.

Ponto dais: Apreciacào e votação da conta da geréncia do ano de dais mU a

quinze.—
Depois do veriflcados todos as documentos da despesa e receita do ano dois mu e

quinze a nib havendo intervençöes, a presidente da mesa pãs a votaçflo, sendo

aprovados par malaria, corn seis votos a favor, a ama abstençflo. —------------

Ponto trés: Aprovaçâo da primeira revisio orçamental da roccita do ano dois mu

0 dezasseis.—
o Presidente do executivo teve a palavra, explicando quo esta revisäo era necessária

pan poder incluir o saldo da gerência anterior, no orçamcnto do ano dois mu e

dezasseis.—--------------—----- —-------------- —--- —---
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NAo havendo nonhuma contcstaçüo, foi colocada a votaçilo, foi aprovada par maioria,
corn seis votos a favor e uma abstençAo.------ -_________

Ponto quatro: Aprovacao da prirneira revisäo orçarnental da despesa do ano dois mu e
— —--- ---—-

Tendo sido explicado o conteüdo deste ponto, e nào havendo declinio, foi posto a
votaçäo, e foi aprovado por unanimidade.

Ponto cinco: Apreciacfio discussflo e votacAo da alteraçflo dos limites
administrativos cite a freguesia de Seixo de Manhoses, e unifto de freguesias do
Valtomo e Mouräo, e uniao do freguesias de Candoso e Carvatho do Egas.

Foi analisada a altcraçflo quc tinha sido aprovada pelos Orgäos executivos a
deliberativos das fregucsias de Seixo do Manhoses, Valtomo e Carvalho de Egas, no
ano de dois mu e doze, foi posta a votaço, a foi aprovado por unanimidade.—---------

Ponto seis: Apreciaçilo e votaçào do inventário da Freguesia. —

Depois do analisado os documentos apresentados, foi posto a votaçAo, e foi aprovado
por unanimidade.—---------——---—- — —---— —---- — —

Ponto sete: 0 presidente do executivo teve a palavra, a informou a assembleia da
atividade principal exercida pela Junta do Freguesia no ültimo pcriodo.

Nada mais havenclo a tratar, sendo vinte e duas horas a quinze minutos, o senhor
Presidente da Assembleia, declarou encerrada a reuniAo, da qual so elaborou a presente
Ata qua depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da Lci, — —

0 Presidente da Assernbleia,
,‘ ( -

,,; £,,; -‘.‘ iLa .-t

0 1° Secretário,

I I’ /
/

J-L- _CAA :) 1.’

02° Secretário


