
Ata nº 2 de 2020 
 

---Aos dezoito dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte, no Salão da Casa do Povo de Vila Nova de Anços, 

pelas vinte e duas horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Anços, em sessão 

ordinária, registando-se a presença de todos os seus membros, com exceção de João Gante e de Filipa Góis, que 

por motivos profissionais não pode comparecer, sendo substituída por José Manuel Mendes.             

 

A Ordem de Trabalhos foi a seguinte: 

1- INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO; 

2- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA; 

3- PERÍODO DA ORDEM DO DIA; 

a) Proposta nº1 de 2020, para revisão do orçamento; 

b) Outro assunto a incluir, se for o caso disso, nos termos do nº 2, art.º 50º da Lei nº 75/2013, de 12/09. 

 

O Presidente da Assembleia deu início à reunião saudando todos os presentes e, no ponto um da ordem de 

trabalhos, verificou-se que não havia público presente, pelo que não houve nenhuma intervenção, passando-se 

de imediato ao ponto seguinte.   

No ponto dois da ordem de trabalhos, PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA, não houve assunto a registar. 

No terceiro ponto, PERÍODO DA ORDEM DO DIA, a) Proposta nº 1 de 2020, para revisão ao orçamento, o 

Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta que resumiu a referida proposta, previamente 

distribuída por todos os presentes. Após o documento ser analisado e, sendo este muito claro, não houve 

questões, nem reparos a fazer. A proposta foi posta a votação, sendo aprovada por unanimidade.  

Referente à última alínea do Período da Ordem do Dia, e) Outro assunto a incluir, se for o caso disso, nos termos 

do nº 2, art.º 50º da Lei nº 75/2013, de 12/09, verificou-se que não havia outro assunto a tratar, pelo que o 

Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. 

 

 

O Presidente: 

 

 

O 1º Secretário: 

 

 

O 2º Secretário: 


