ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
MINUTA DA ATA N.º 228 DA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE RANHADOS, REALIZADA NO
DIA DEZASSETE DE JANEIRO DE DOIS MIL E
DEZANOVE

---- Aos dezassete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, no
edifício da Junta de Freguesia, na sala destinada ao efeito, reuniu em sessão
extraordinária, a Assembleia de Freguesia de Ranhados pelas vinte horas. ---------- Verificada a existência de “quórum”, com a presença de todos os seus
membros, a Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão, passando a
ocupar-se dos seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO ORDEM DO DIA ----------------------------------- Ponto único - Análise e votação sobre delegação de competências
incluídas na Lei 50/2018 de 16 de agosto e Decreto-Lei n.º 104/2018 de 29 de
novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, apresentou e submeteu à consideração
da Assembleia, o Decreto-Lei n.º 104/2018 de 29 de novembro, que concretiza
a transferência de competências para os órgãos das freguesias no domínio do
instalação e da gestão de Espaços Cidadão, ao abrigo das alíneas a) e b) do
artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. ---------------------------------------- DELIBERAÇÃO: Posta à votação, a proposta de delegação de competências
incluídas na Lei 50/2018 de 16 de agosto e Decreto-Lei n.º 104/2018 de 29
de novembro, foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO ----------------------------------------- Nos termos do disposto no número 3, artigo 57.º, anexo I da Lei n.º 75/2013
de 12 de Setembro e número 4, artigo 31.º do Regimento da Assembleia de
Freguesia de Ranhados, foi lavrada a presente minuta da ata n.º 228 da sessão
extraordinária de dezassete de janeiro de dois mil e dezanove, que depois de
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lida em voz alta, na presença simultânea de todos os intervenientes, foi
aprovada por unanimidade e assinada pelos membros da Mesa da Assembleia
de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia deu os trabalhos
por encerrados, pelas vinte horas e quinze minutos. ------------------------------------

---- Ranhados, 17 de janeiro de 2019. --------------------------------------------------

---- A Presidente: ______________________________________________ ; ---(Cláudia Isabel da Costa Bento)

---- O 1º Secretário: ____________________________________________ ; ---(Bruno Tiago Gomes Esteves)

---- O 2º Secretário: ____________________________________________ . ---(José Ferreira Francisco)
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