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--------------------------REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-------------------------- 

------------------------------------------ATA---------------------------------------------- 

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas, 

na sede desta Junta de Freguesia, reuniu o Executivo constituído pelo 

Presidente – António Luís Gomes Gonçalves, pelo Secretário – João Cristiano 

Rodrigues Cunha e pela Tesoureira – Amália da Conceição Rodrigues Félix, 

para dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------ 

Ponto um: “Segunda Revisão ao Orçamento para o ano de dois mil e treze; 

Ponto dois: “Proposta do Orçamento para o ano de dois mil e catorze”. 

Aberta a reunião, pelo senhor Presidente, deu-se início à ordem de trabalhos.----- 

Ponto um: “Segunda Revisão ao Orçamento para o ano de dois mil e treze.  

O Senhor Presidente apresentou a “Segunda Revisão ao Orçamento para o ano 

de dois mil e treze” que, depois de debatida, mereceu a concordância e 

aprovação, por unanimidade, do Executivo. A “Segunda Revisão ao Orçamento 

para o ano de dois mil e treze” será submetida à Assembleia de Freguesia para 

aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto dois: “Proposta do Orçamento para o ano de dois mil e catorze”. ----

O Executivo aprovou a “Proposta do Orçamento para o ano de dois mil e 

catorze”, a qual, devidamente fundamentada nas “Opções do Plano/Plano Anual 

de Atividades para o ano de dois mil e catorze”, será submetida à Assembleia de 

Freguesia para aprovação. ------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 



 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS 
 

NIPC - 506 750 191 
                        
 

2 

 

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) 


