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Ata N,o 01
MANDATO 2A17-2421

Aos vinte e seis dias do mês de Outubro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, na sede da Junta
de Freguesia de Moita reuniram os eleitos para o executivo, estando presentes o PrslÍente da Junta Sr.
António Soares André, os vogais Sr. Jorge da Silva Marquee ê o Sr. Diogo João Rodrigues Gardeira, para
distÍibuição de funçües do Secretário e Tesoureiro e outros assuntos de interesse ao funcionamento da
Junta.
Antes esteve presente, no início da reunião, o anteces$or e Ex-Presidente da Junta, Sr. ÁMaro Martins
que nos apresentou os saldos de caixa e bancos à data de tomada de posse dos eleitoe, em 2$10-2017. -

Saldo de 166,

Saldo banco Santander* --19.214,17e-
aldo banco Caixa Credito Agricola--22.O92, e9Ê-

Sobre as Receitas da Junta, informou gue o FFF - Fundo de Financiamento da Freguesia já foi todo
recebido e a comparticipação financeira da Câmara também, pois esta úÍtima termina com o msncl3le. *

Disse ainda que as reeeitas mensais da ARS rondam os 700€, dos Cfi os 3001350€ e do Santander uns
100/150€, consoante o número de movimentos do ATM.------
Além destas receÍta6, existem as receitas relativas aos canídeos e gatideos e as taxas do cemitérlo. Sobre
estas últimas, alertou que se deveria cobrar taxas em atraso desde há 6 anos até à presente data. Diz
existir uma listagem com as pessoas que fizeram obrag e não pqgaram.-

QuestionaÍnos sobre o estado da obra da Rua Esquerda, guê tem um prazo de execução de 120 dias,
masaindanâoháinformaçãodaCâmaradequandovaicomeçar._

Quanto à Rua da Sapinha, não há ainda nada em concreto, pois a Cârnara tem que infonnar ae áreas que
se vão pedir de cedência para informar os proprietários e ainda não o fs2.-----.--

Solicitamos ainda informação acerca do Orçamento para 2A18, em gue nos informou que deveríamos
lazer carta ou e-mail à Presidente de Câmara a solicitar as nossas prioridades

Terminada esta intervenção, antes da saída do Ex-Presidente Sr. Áfuaro Martins, agradecemos a sua
dlsponibilidade e este desejou-nos bom trabal[s.-----

Passou-se então ao inÍcio dos trabalhos da la reunião do executivo da Junta, com a seguinte ordem:-------

í.DistribuiçãodeFunçõespelosvogaisdaJuntadeFreguesia-.----E-

2. Outros assuntos inercntes ao funcionamento da Junta de
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í - Dlrtrlbuição de
ì,la seguênda da nomeação do Sr. Jorge da Silva Marques para a ftrnção de Secretfub e do Sr. Diogo
João Rodrigues Cardeira para a função de Tesoureiro, ambos oom oB poderes legais em vigor, e de
acordo com as competências que lhe são conferidas por lei, o Sr. António $oares AndÍÉ, Presidente da
Junta, procedeu à distribuição de funções.--
Designou ainda o Sr. Jorç Marques, Secretário, para a elaboração das atas de reunifo do executivo,
bem como o seu substituto nas situaç6es de faltas e impedimeíìtos, como fériaç, doença e ausências
superiores a um dia que deverão ser comunicadas obrigatoriamsnts--

As assinaturas de documentos bancários, designadamente chequc, obrigam a duas asinaturas, sendo
uma do Presidente e na sua ausência a do Secretário; a segunda assinatura será obrigatoriamente do
Tesoureiro. A alteração de assinaturas nas contas bancárias deverá ser imediata, mas foi dada a
informação que teríamos até um mês para o fazer,---

Foi declarado um pacto de lealdade e confiança, bêm como de colaboração de todos, nas funções que
foram atribuídas e nos trabalhos a realizar-

Ainda neste ponto foram delegadas ao Pregidente da Junta ae competências constantes no artigo trinta e
quatro, números um, quatro e seis

No ueo dos poderes que a lei lhe confere, o Sr. António André, Presidente da Junta informou que irá
ocuparocargoemregimedemeiotempo,deacordocoma|ei.-
Deliberação: O executivo tomou conhecimento.------

2 - Periodicldade das
De acordo com o artigo 30 da lei no 169/99 que estabelece o quadro de competências, dos órgãos dos
Municípios e das Freguesias, foi deliberado, por unanimidade, que as reuniões da Junta se realizarão
quinzenalmerile, às quintas-Íeirag, pelas 18 horas, nas segundas e quartes semanâs de cada mês, de
Janeiro a Junho e de Outubro a Dezembro. Em Julho e Agosto as reuniões são mensais.-
Seposteriormentesejustificarasreuniõespodemseralteradas._
Os dias das reuniões do executivo abertas ao público, serão decididas já na próxima quinta.feira, dia em
que voltaremos a reunir, devido aos vários assuntos que são necessários discutir, pÍeparar e tomar
decisões neste inicio de m

Nada mais havendo a tratar deu-se como enenada a reunião. Foilawada esta ata por mim, Secretário da
Junta de Freguesia Jorge da Silva Marques, que depois de lida em voz alta, irá ser asslnada pelos
presentes e autenticada com o selo branco em uso nesta freguesia.
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