
ASSEMBLÉIA DE FREGUESIA DE LOUREDO E FORNELOS

ACTAN°1/2014

Em 05 de março de 2014, pelas 21:00 horas, a Assembléia de Freguesia de Louredo

e Fomelos reuniu em Sessão Extraordinária nas instalações de Fornelos, com a

seguinte ordem de trabalhos:

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Ponto um: - Apresentação e aprovação do Acordo de Execução de " Delegação

Legal" de Competências entre o Município e a Freguesia.

MEMBROS PRESENTES À SESSÃO

Estiveram presentes todos os membros nesta reunião, a saber: o Presidente Fausto

Fonseca, a primeira Secretária Carina Cardoso, segundo Secretário Filipe Nogueira

e os Vogais Álvaro Correia, Pedro Manuel Sá Granja e Carla Maria Teixeira Correia

Pinto, encontrando-se ausente o Vogai Antônio Joaquim Mesquita Guedes.

Encontravam-se ainda presentes os membros do Executivo, o Presidente Manuel

Augusto e a Secretária Olga Nogueira. -
*

Verificando-se a existência de quorum, deu-se início aos trabalhos, com a leitura da

ata da Assembléia de Freguesia da sessão anterior, que após se verificar não haver

alterações a efetuar, o Presidente da Mesa a pôs à votação, sendo aprovada por

unanimidade e assinada por todos os presentes.—

»

Período da Ordem do Dia:

Ponto um - Aprovação do Acordo de Execução de " Delegação Legal" de

Competências a celebrar entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, nos

termos da alínea g) do n°l, do artigo 9°, da Lei n°75/2013, de 12 de setembro. -

Foi concedida a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia para fazer uma

exposição sumária sobre o acordo em causa, o qual esclareceu os membros da

Mesa sobre as questões suscitadas.—

Em seguidamente, o Sr. Presidente da Assembléia colocou à votação o Acordo de

Execução de Competências, o qual foi aprovado por unanimidade. -
*

Em seguida, e nada mais havendo a deliberar, foi colocada à votação a minuta da

presente ata, a qual foi aprovada por unanimidade. --
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•*****?
Os trabalhos desta Sessão Extraordinária da Assembléia de Freguesia foram

encerrados por volta das 10:00 horas, dos quais foi elaborada a presente ata, que

após lida, vai ser assinada pelo Presidente e restantes membros da Mesa da


