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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 4 DE NOVEMBRO DE 2009
Acta da primeira Reunião, nos termos do Artigo 25º do Dec. Lei Nº 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, da primeira alteração à Lei Nº 169/99, de 18 de Setembro.--------------------------------Aos Quatro de Novembro de Dois Mil e Nove, na Sede da Junta de Freguesia de Roriz,
reuniu o executivo, sob a Presidência de Jorge Alberto Matos Leal, que depois para com as
seguintes presenças: Jorge Alberto Matos Leal - Presidente da Junta, e os vogais eleitos pela
Assembleia de Freguesia de Roriz, às 10 horas. -------------------------------------------------------O Sr. Presidente no uso da palavra, informou que face à competência que lhe é deferida pelo
artigo 38º, n.º 2 da L. A L., segundo a qual lhe pertence proceder à distribuição de funções
dos vogais que compõem a Junta de Freguesia, que a seguir se identificam: ---------------------Presidente: Jorge Alberto Matos Leal. --------------------------------------------------------------Secretário: Rosa de Lurdes Pedrosa Ribeiro. ------------------------------------------------------Tesoureiro: António Moisés Araújo Andrade . ----------------------------------------------------Data das Reuniões Ordinárias – após troca de impressões foi deliberado por unanimidade que
as reuniões ordinárias mensais da Junta de Freguesia, fiquem para o dia 09 de Novembro e 14
de Dezembro do corrente ano, às 11.00 horas. --------------------------------------------------------Património da Freguesia – foi apresentado o Inventário dos Bens, bem como todos os
encargos a liquidar no respectivo balancete, assim como o saldo das contas bancárias. --------Também foi deliberado por unanimidade delegar no Sr. Presidente, todas as competências,
conforme artigo 35º, 36º e artigo 37º, n.º2, salvo quanto às matérias previstas nas alíneas h) e
j) do n.º1 a), b)e d) do n.º2 e a), b), d) e e) do n.º 3, nº 5 e nas alíneas h), i), j), l) e m) do n.º 6
do artigo 34º. -----------------------------------------------------------------------------------------------É deliberado por unanimidade que a movimentação das Contas Bancárias, será exercida por
todos os elementos do Executivo, sendo sempre necessárias duas assinaturas dos referidos
membros com a do Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No final, depois de lida a presente acta, composta por 01 folha devidamente numerada e
rubricada, a Junta de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por mim e pelos
presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi encerrada às onze horas. ------------------------------------------------------------------___________________________________
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