Junta de Freguesia de São Mateus
Cont: 512090068

Ata número um
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e treze, por convocatória do Presidente,
Mário Silva, eleito como primeiro candidato da lista mais votada nas eleições de vinte e nove de
setembro, teve lugar a pimeira reunião da Junta de Freguesia.------------------------------------------Presidiu à reunião o Senhor Mário Silva.-------------------------------------------------------------------Estiveram presentes os vogais eleitos na primeira reunião da Assembleia de Freguesia no
passado dia vinte e um de outubro: Primeiro Vogal – Maria Isabel Garcia da Costa e Segundo
Vogal – Jorge Miguel Oliveira Henriques.-----------------------------------------------------------------Ponto um: Cargos dos vogais da Junta.---------------------------------------------------------------------Ponto dois: Atendimento ao público.-----------------------------------------------------------------------Ponto três: Distribuição de funções.-------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Relacionamento com as instituições bancárias.-------------------------------------------Ponto um – Ficou estipulado que o primeiro vogal desempenharia as funções de secretária e o
segundo vogal as funções de tesoureiro.--------------------------------------------------------------------Ponto dois – Ficou estipulado que a Junta de Freguesia estaria aberta para atendimento ao
público todas as terças-feiras e quintas-feiras entre as vinte e as vinte e uma horas.----------------Ponto três: Nos termos da alínea b) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, o presidente da junta designou a secretária da junta, como seu substituto nas situações
de faltas e impedimentos, e na ausência desta o tesoureiro. Quanto à distribuição de funções
referidas no n.º 3 do artigo 18.º da referida lei, atribuiu a alínea a), b), c) e d) à secretária e, a
alínea e) ao tesoureiro.----------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro – Decidiu-se que qualquer dos membros da Junta poderá relacionar-se com as
instituições bancárias, ficando a emissão de cheques, ordens de pagamento e outros movimentos
de saída das contas, condicionado à assinatura de dois dos membros da Junta,
independentemente do cargo exercido.---------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que
depois

de

lida

e

aprovada

vais

ser

assinada

pelos

membros

da

Presidente:__________________________________
Secretária:___________________________________
Tespoureiro:__________________________________
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