
ATA DO ATO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Aos dezanove dias do mês de Outubro, do ano de dois mil e treze, na localidade de Infias, na
sede da Junta de Freguesia, sita na Rua Portos Júnior, nº 211 pelas dez horas, teve início o ato
de instalação da Assembleia de Freguesia de Inflas, conforme disposto nos artigos 7.º e 8.º da
Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de
Janeiro, na presença de José António de Azevedo Pacheco, Presidente da Assembleia cessante,
que dirigiu os trabalhos e deu início ao ato. --------------------------------------------------------------------

------Iniciados os trabalhos, o Presidente da Assembleia cessante chamou os eleitos cuja
identidade e legitimidade verificou, tendo comparecido os cidadãos: ----------------------------------

Francisco Alberto Vilela Correia, CCnº 08685375 9 ZZ2, válido até 05/06/2018;----------------------

José Artur Ribeiro Peixoto, CC nQ03723656 3 ZZ9 válido, até 22/09/2014; ----------------------------

Rosa Cristina da Silva Faria, CC n.º 100603688 ZZ5, válido até 03/12/2015;---------------------------

José António de Azevedo Pacheco, CC nQ07356919 4 ZZ5, válido até 05/11/2017;------------------

Domingos da Costa Almeida, BI nº 7691353, de 06/04/2006, do AI de Braga;-------------------------

Helena Isabel de Sousa Alves, CCnQ123344786 ZZ3, válido até 22/10/2017; ------------------------

Pedro Horácio Ribeiro Peixoto, CCn.Q 123345006 ZZ5, válido até 26/02/2015; ----------------------

Manuel Agostinho Mendes Alves, CCn.º 07184479 1 ZY1, válido até 06/06/2018; ------------------

José Maria Ferreira Ribeiro, BI n.º 9450775, de 29/08/2007, do AI de Braga. -------------------------

eleitos para aquele órgão da freguesia, por sufrágio universal e direto realizado no dia 29 de
Setembro de 2O13. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------Verificada que foi a identidade e a legitimidade de cada um dos aludidos membros
presentes, o presidente da Assembleia de Freguesia cessante declarou-os investidos nas suas
fu nções. --------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------

----O-Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual após ter sido lida
em voz alta, foi aprovada por unanimidade e vai ser assinada por todos os presentes.-------------
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