ACTA N.º 11/2021
REUNIÃO ORDINÀRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE
ALMAGREIRA
Aos dezanove dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um,
pelas vinte horas, reuniu na sede da Junta de Freguesia de Almagreira o
órgão Executivo convocado pelo seu Presidente segundo o art.º 25 da
Lei n.º 5A/2002, após a constituição do órgão e tomada de posse.
__________________________________________________________
Estiveram presentes a senhora Carmélia Moura Sousa Melo, como Presidente,
e os vogais, senhor Hélder Fernando Moura Resendes e o senhor Pedro
Miguel Rodrigues Vertentes. _______________________________________
Aberta a reunião, a Presidente da Junta de Freguesia confirmou a distribuição
de funções pelos vogais, Hélder Fernando Moura Resendes como Secretário e
Pedro Miguel Rodrigues Vertentes como Tesoureiro, do Órgão Executivo.
Também segunda a Lei designou o vogal Secretário como seu substituto legal
para situações de faltas e impedimentos do Presidente. __________________
A Junta de Freguesia de Almagreira delegou por unanimidade as suas
competências no seu Presidente, segundo a Lei n.º 169/99 alterada pela lei n.º
5A/2002 de 11 de janeiro e lei n.º 75/2013 de 12 de setembro art.º 17.
_______________________________________________________________
A Junta de Freguesia de Almagreira deliberou que a sua reunião ordinária de
cada mês se irá realizar na última Sexta-feira de cada mês, pelas vinte horas,
se a reunião recair em dia feriado, a mesma se realizará no primeiro dia útil
seguinte se for no mesmo mês ou no dia anterior se o mês se tiver finalizado.
_______________________________________________________________
A Junta de Freguesia deliberou informar a Caixa Geral de Depósitos e o Banco
Santander da alteração dos membros da Junta, enviando às mesmas cópias da
tomada de pose do executivo e obrigando sempre para movimentação das
contas duas assinaturas, sendo sempre obrigatória a do Tesoureiro, salvo força
maior. __________________________________________________________
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Por não haver mais nada a tratar foi pela Presidente encerrada a reunião
sendo, 22 horas. _______________________________________________
Por ser verdade e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu
Sandra Paula Puim Melo Resendes a redigi e que vai ser assinada por todos
os membros presentes na reunião. ___________________________________
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