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Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Gamil e Midões  

- Barcelos - 

 

Ata Nº14 da sessão extraordinária do dia 12 de março de 2021 

 

 

 Ao décimo segundo dia do mês de março do ano dois mil e vinte e um, pelas 

vinte e uma horas, no Edifício da Sede de Junta de Freguesia / Antiga Escola Primária 

de Midões, Barcelos, reuniu em sessão extraordinária a Assembleia de Freguesia da 

União das Freguesias de Gamil e Midões, Barcelos, sob a presidência de Delfim da 

Silva Cortez, tendo por secretário Catarina Marlene Simões Oliveira. Compareceram 

a esta sessão: José Loureiro da Cruz, Maria Isabel da Silva Alves, Florbela Matos 

Moura e Carlos Vasconcelos (eleitos pela lista da coligação «Mais Barcelos»), Manuel 

Fernandes e Susana Maria Gomes Ribeiro (eleitos pela lista do Partido Socialista), 

esteve ausente Tânia Isabel Andrade Campos (eleito pela lista do Partido Socialista). 

Estavam também presentes o Presidente da Junta de Freguesia Jorge César Silva, o 

Secretário Joaquim Ferreira e a Tesoureira Fátima Silva.  

A ordem do dia compreendia o seguinte ponto único: a) autorização de 

Celebração de contrato interadministrativo de delegação de competências entre o 

Município de Barcelos e a União de Freguesias de Gamil e Midões; b) Aprovação de 

acordo de transferência de recursos do Município de Barcelos para a União de 

Freguesias de Gamil e Midões; c) aprovação da ata em minuta. 

Deu-se de imediato seguimento ao ponto único da ordem do dia, com uma 

breve explicação do Sr. Presidente da Junta sobre o contrato a celebrar. Colocado o 

mesmo a votação foi aprovado por unanimidade dos membros da Assembleia da 

Junta de Freguesia. 
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  Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sensivelmente, pelas vinte 

e uma horas e vinte minutos, tendo tudo quanto nela se tratou de essencial sido 

registado na presente ata que depois de aprovada será assinada pelo Senhor 

presidente da Assembleia e respetivo secretário. 

 

  O presidente      O secretário 

 

 

 

 


