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Ata nº 01-2017 

--- Ata da reunião extraordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 27 de 

outubro de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Local da Reunião - Sede da Junta Freguesia.----------------------------------------------------------- 

--- A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes, António 

Rodrigues Torrão, Presidente, Luís Filipe Jorge Falacho, Horácio Manuel Patrício Abreu,1º. e 2º. 

Vogais respetivamente.--------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Ordem do Dia -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 - Votação da Ata Ordinária de 26 de setembro de 2017. 

 2 -  Nomeação dos Vogais da Junta de Freguesia 

 3 - Publicitar Edital – Composição Órgãos Autárquicos da Freguesia 

 4 – Horário para as reuniões do Executivo 

 5 – Cargo a ½ tempo a exercer pelo Presidente da Junta de Freguesia 

  --- Executivo da Junta de Freguesia:------------------------------------------------------------------------ 

--- 1  -  Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 26 de setembro de 2017.------------- 

--- 2 – O Srº. Presidente nomeou como 1º. Vogal, o Srº. Luis Filipe Jorge Falacho, Secretário e 

ainda seu substituto legal nas suas ausências, incluindo na Assembleia Municipal. Nomeou para 2º. 

Vogal, o Srº. Horácio Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro. Foi deliberado que o movimento das 

contas bancárias será efectuado por duas assinaturas dos membros da Junta de Freguesia.------------- 

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, publicitar por Edital a composição dos Órgãos Autárquicos da 

Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, que as reuniões do executivo continuarão a ser quinzenais, às 

terças –feiras às 21h30m, onde será feito atendimento ao publico.----------------------------------------- 

---5 – Deliberou, por unanimidade, aprovar que o Srº. Presidente da Junta de Freguesia, Srº. 

António Rodrigues Torrão, continue a exercer o cargo a ½ tempo, com efeitos a partir do dia 29 de 

setembro de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Encerramento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e duas horas e trinta minutos quando o Senhor Presidente deu por encerrada a 

reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Presidente Secretário e 

Tesoureiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

            O Presidente __________________________________ 

           O Secretário ___________________________________ 

                                 O Tesoureiro ___________________________________ 


