MUNICIPIO DE PRAIA DA VITORIA
FREGUESIA DE AGUAL VA

ACTA AVULSA

DA

INST ALA<;:Ao DA ASSEMBLEIA

PARA 0 QUADRIENIO

DE FREGUESIA

DE 2009/2013

(Art.° 7,° da Lei n,o 169/99, de 18 de Selembro, alterada e republicada pela Lei n,O5A/2002, de 11 de Janeiro)

edi ficio

£residem.e da..Assemhlei1r~SS3JT{e/o
vencedora,

compareceram

pessoalmente,

cidadao melhor posicionado
para, de conformidade

com

0

de

(2)

na lista

disposto

nos

numeros um e dois do artigo setimo da Lei numero cento e sessenta e nove, barra,
noventa e nove, de dezoito de Selembro, alterada e republicada pela Lei numero cinco A
barra dois mil e cinco, de onze de Janeiro, se proceder it instala~ao da Assembleia
Freguesia de Agualva, do Municipio de Praia da Vitoria, para
nove a dois mil e treze, os cidadaos a seguir identificados,
aquele Presidente

instalador,

0

tendo sido escolhido

o

cidadao

tambem

( I ) No prazo m{l.xirno de 20 dias a can tar da rcsolu(f;lO dcfinitlva do apurmncnto.
(2) Edif1cio andc leve lugar 0 aCID (sede un mnarquia. Oll QlIlrO local a idclllificar).

(3) Nome do Presidentc da Assembleia de Frcgllcsia ccssanlc/cidad,lo

melhor posicionado na lista vcnccdora.
(4) Nome. ('slado civil. idade. profiss.l0. rcsidcncia c bilhctc de ident'dade n." C arquivo.
Oll

por

nos termos do nllmero dois do artigo oitavo da referida
acta

(5) Indicar primciro a lista (Partido

de

quadrienio de dois mil e

Colig:u;:io) por que forum ckilos. c as pcssoas pela ardell! d" liSla.

eleito

(4)

J

g

que foram eleitos para aquele orgao de freguesia, por sufnigio universal e directo, em
acto realizado no passado dia onze de Outubro de dois mil e nove.

Verificada
membros presentes,
melhor

posicionado

que foi a identidade
0

e a legitimidade

Senhor presidente da Assembleia

na lista vencedora,

declarou-os

de cada urn dos aludidos

de Freguesia cessante/cidadao
investidos

nas suas fun~oes, e

instalada a Assembleia de Freguesia que vai funcionar no proximo quadrienio, podendo
consequentemente

entrar em actividade.

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta, que foi redigida por mim
(7)

lGi,!; f (fe/Pc< dew

designado

fl-oat

c.-

, para

0

efeito

a qual, ap6s ter sido lida em voz alta na presenya simultiinea de todos os

intervenientes

e aprovada, vai por eles ser assinada.

(6) Para 0 caso de lerem faltado alguns membros. rcfcrir aqui: Fomm igualmcntc cleilos, tendo (a[!ado, as Srs. F ... e F .... do
Panido ...

(7) Nome do deila mnis refcrido. paTa 0 cfcito cscolhido que suhscrcve c encerra, assinando em ultimo. 0 Prcsidcnlc
Assembleia C 0 primciro a assinar.
" Sc 0 nurncro de cidad;\os deitas for elcvado, inlcrcalar alUes desta lima folha suplcmentar.

da

~

.

(8) Duas assinaluras elll cada

linha.

'v

-J

