
ATA Nº 11/2017 

 

Aos dezasseis dias do mês de Outubro de dois mil e dezassete, o executivo da Junta de Freguesia 

de Vila Nova de Anços, reuniu na sede da Freguesia por convocatória do presidente, para cumprir a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Atribuição de cargos para o mandato 2017/2021; 

2. Regime de autorização para pagamentos, transferências bancárias e emissão de cheques. 

 

Relativamente ao ponto 1), considerando que pelas vinte e uma horas estiveram presentes para a 

reunião de instalação da Assembleia de Freguesia os membros eleitos para a Assembleia de Freguesia 

no ato eleitoras do dia um de Outubro, e que na referida reunião foram eleitos para acompanhar no 

executivo o Presidente da Junta, Dr. Porfírio António Cardoso Quedas, na constituição do executivo, o 

Sr. João Rui Carraca Duque e o Sr. José António Pereira dos Santos, o Presidente da Junta decidiu 

atribuir o cargo de secretário ao Sr. João Rui Carraca Duque e o cargo de tesoureiro ao Sr. José 

António Pereira dos Santos. Foi ainda determinado pelo Sr. Presidente da Junta que será o Sr. João Rui 

Carraca Duque a substitui-lo nas funções de Presidente de Junta nas suas faltas ou impedimentos, bem 

como, que nessas circunstâncias, em caso de impedimento daquele, será o Sr. José António Pereira 

dos Santos a desempenhar essas funções. 

Foi aprovado por unanimidade a atribuição de cargos e o regime de substituição do Presidente de 

Junta. 

Quanto ao ponto 2), os membros do executivo aprovaram por unanimidade que os movimentos a débito 

nas contas bancárias, a emissão de cheques, as ordens de pagamento e as transferências bancárias, 

só poderão ser efetuadas com as assinaturas conjuntas ou com as autorizações conjuntas do 

Presidente e do Tesoureiro. 

  Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata. 

 

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro: 

  

  


