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----------------------------REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA------------------------------------------------------------------- ATA -------------------------------------------Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas,
teve lugar a primeira reunião (extraordinária) do novo Executivo da Junta de
Freguesia de Vinhais, com as seguintes presenças: -------------------------------------António Luís Gomes Gonçalves, Presidente eleito por sufrágio direto no ato
eleitoral de vinte e nove de setembro de dois mil e treze, bem como os vogais
João Cristiano Rodrigues Cunha e Amália da Conceição Rodrigues Félix,
empossados em ato de instalação de Assembleia de Freguesia de catorze de
outubro de dois mil e treze. ---------------------------------------------------------------------A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------Ponto um – Marcação de dia fixo para reuniões ordinárias; ---------------------Ponto dois – Distribuição de funções. -----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta abriu a sessão e iniciou a discussão da ordem de
trabalhos,

colocando

à

consideração

dos

elementos

presentes

o

desenvolvimento das reuniões ordinárias de Executivo na última sexta-feira de
cada mês, pelas vinte e uma horas, na Sede da Junta de Freguesia, ou, sempre
que motivos ponderosos o justifiquem, no mesmo local, em horário a definir. Esta
sugestão foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------No que concerne ao segundo ponto da ordem de trabalhos, no uso das suas
competências, atribuídas pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro,
nomeadamente no n.º 2 do artigo 18.º, alínea b, o Senhor Presidente delegou as
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funções de Secretário no vogal João Cristiano Rodrigues Cunha e as funções de
Tesoureira na vogal Amália da Conceição Rodrigues Félix. Em conformidade
com a referida Lei (Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, nomeadamente no n.º 2
do artigo 18.º, alínea b), o Senhor Presidente nomeou seu substituto, em
situações de impedimento ou ausências, delegando as competências que lhe
são conferidas, na Tesoureira Amália da Conceição Rodrigues Félix. ---------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata, constituída por duas páginas, que depois de lida e aprovada, vai
ser assinada pelos presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente
_________________________________
(António Luís Gomes Gonçalves)

O Secretário
_________________________________
(João Cristiano Rodrigues Cunha)

A Tesoureira
_________________________________
(Amália da Conceição Rodrigues Félix)
2

