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---- Aos vinte e dois dias de dezembro de dois mil e quinze, pelas vinte horas e trinta
minutos, reuniu, em sessã o extraordiná ria, no edifı́cio sede da Junta de Freguesia de Porto
Formoso, a Assembleia de Freguesia, presidida pela sua presidente, Patrı́cia da Graça
Medeiros Teixeira, com a presença dos seguintes vogais: Joã o Carlos Teixeira Gonçalves,
José Carlos Cabral Botelho, Ana Maria Janeiro Aguiar Silva e Diogo Filipe Amaral Furtado,
do Partido Socialista. ----------------------------------------------------------------------------------------- Em representaçã o da Junta de Freguesia, tomou parte na sessã o o Tesoureiro da Junta,
Rogé rio Medeiros Aguiar, em substituiçã o do Presidente da Junta, que se fez acompanhar
da Secretá ria da Junta, Ana Carolina Pinto. -------------------------------------------------------------- Deu-se inı́cio à sessã o, tendo a Presidente da Mesa registado a falta dos vogais Rui
Filipe Amaral Laureano, Paulo Cé sar Teixeira Carreiro, Daniel Cabral Costa e Jorge
Fernando Silva Sá , do Partido Social Democrata. A Presidente da Mesa justificou a nã o
comparencia da vogal Catarina de Jesus Janeiro Araú jo Viana, do Partido Socialista, a qual
solicitou a sua substituiçã o temporá ria, nos termos do artigo nono do Regimento da
Assembleia de Freguesia, tendo sido substituı́da pelo vogal Diogo Furtado. Atendendo que
a Mesa da Assembleia estava incompleta e, nos termos do disposto no artigo dé cimo
quarto do Regimento da Assembleia, a segunda Secretá ria da Mesa, a vogal Ana Silva,
passou a substituir a primeira Secretá ria da Mesa, tendo a Presidente da Mesa designado
o vogal José Botelho para assumir as funçõ es de segundo Secretá rio da Mesa durante a
sessã o.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nã o havendo lugar a perı́odo antes da ordem do dia, deu-se inı́cio à ordem de
trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um – 4ª Revisão Orçamental da Receita e da Despesa do ano 2015. ------------ Ponto Dois –3.ª Revisão e Alteração do Plano Plurianual de Investimentos. ------Rua Padre João Botelho do Couto, Nº 19 – 9625-429 PORTO FORMOSO
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---- A Presidente da Mesa propos a discussã o e aprovaçã o dos dois pontos da ordem de
trabalhos em simultaneo, uma vez que estavam interligados, tendo a proposta sido
aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Tesoureiro da Junta, para uma breve
explanaçã o dos documentos em apreciaçã o, tendo este salientado que foram assinados
protocolos com algumas Secretarias do Governo Regional, nomeadamente, as Secretarias
Regionais da Solidariedade Social, Agricultura e Ambiente, e Educaçã o e Cultura, o que
resultou num acré scimo simultaneo da receita e da despesa, originando um aumento do
investimento em algumas á reas. --------------------------------------------------------------------------- Nã o existindo questõ es, a Presidente da Mesa colocou a proposta à apreciaçã o, tendo
sido aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa retomou a palavra para, nos termos do artigo vigé simo sexto do
Regimento, propor a aprovaçã o em minuta, para efeitos imediatos, de todos os pontos da
ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------- Nã o havendo dú vidas, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votaçã o, tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessã o, pela Presidente da
Mesa, da qual foi exarada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada nos
termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia de Freguesia

A 2ª Secretá ria da Assembleia de Freguesia

(Patrı́cia da Graça Medeiros Teixeira)

(Ana Maria Janeiro Aguiar Silva)
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