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-- Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e 
uma horas, reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Marinhais para uma reunião 
ordinária.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Presentes todos os elementos do executivo. --------------------------------------------------------- 

Assuntos tratados:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Apresentação do despacho nº3/2017 para a nomeação de Secretário e do Tesoureiro da 
Junta de Freguesia de Marinhais, que se anexa a esta ata.------------------------------------------ 

- Foi deliberado que as contas bancárias serão movimentadas obrigatoriamente por duas 
pessoas, o Tesoureiro e o Presidente ou o Tesoureiro e o Secretário na ausência do 
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Apresentação da proposta de Delegação de Competências que se anexa. ------------------- 

- O Sr. Presidente deu conhecimento ao restante Executivo da situação sobre o exercício 
das funções de Presidente de Junta a tempo inteiro, conforme determina a Lei 169/99 de 
18 de Setembro, com a redação dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, no art.º 27, nº 
3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Decidiu-se que a Reunião Ordinária do executivo da Junta de Freguesia terá lugar à 
segunda segunda-feira de cada mês pelas 21 horas. ------------------------------------------------- 

-- Foi analisada a situação financeira da Junta de Freguesia.--------------------------------------- 

-- Foram discutidos vários assuntos de interesse da Freguesia e foram elencadas um 
conjunto de entidades e associações da Freguesia com quem este executivo pretende 
reunir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E por nada mais haver a tratar, foi a reunião dada por encerrada pelas vinte e três horas e 
trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros do 
executivo:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- O Presidente: _____________________________________________ 

-- O Secretário: _____________________________________________ 

-- A Tesoureira: _____________________________________________ 

-- O Vogal: _________________________________________________ 

-- O Vogal: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


