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ATA NÚMERO DOIS

Aos dezassete dias do mês de Abril do ano de dois mil e catorze, pelas vinte horas e
trinta minutos, na Sede da Junta de Freguesia de Santa Marinha, após Convocatórias
Individuais e Edital afixado em lugar público onde se anuncia o dia, a hora e o local da
sessão e respetiva ordem de trabalhos que abaixo se indica, realizou-se a segunda reunião
ordinária do quadriénio do órgão deliberativo da Freguesia de Santa Marinha.------------------Aberta a Sessão pela senhora Presidente da Mesa e feita a chamada verificou-se que
estavam presentes os seguintes elementos eleitos, a saber: -----------------------------------------Isabel Maria Dias Alves Melo Sousa, Gustavo Rodrigues Teixeira e António dos
Santos Alves Pereira, respetivamente Presidente da Assembleia, primeiro secretário e
segundo secretário e ainda os seguintes membros: Manuel António Alves da Costa, Carla
Alexandra Meireles Costa, Fernando Pires Martins e Manuela Carvalho Costa.----------Representando a Junta de Freguesia estavam, José Domingos de Jesus Teixeira, Maria
Adelaide Fernandes Martins Carvalho e José Macedo de Sousa, respetivamente
Presidente, Secretária e Tesoureiro.----------------------------------------------------------------Depois de registadas as presenças passou-se à ordem de trabalhos para tratar dos seguintes
assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Informações do Sr. Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia bem como
análise da situação financeira;------------------------------------------------------------------2. Apreciação e deliberaçãodos documentos de prestação de contas do ano de 2013.-----3. Aprovação do Regimento da Assembleia.----------------------------------------------------4. Aprovação do Regulamento e taxas para o ano 2014.---------------------------------------Antes de passar à ordem de trabalhos expressa na convocatória foi lida a ata da sessão
anterior a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------Passou-de seguida ao primeiro ponto da ordem de trabalhos tendo o presidente do executivo
feito uma apresentação dos trabalhos realizados até ao momento.----------------------------------
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Relativamente à situação financeira respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas
sobre a atual situação financeira desta Junta.----------------------------------------------------------Dando cumprimento ao ponto dois da convocatória a presidente da Assembleia perguntou
aos presentes se queriam pronunciar-se sobre o documento de prestação de contas relativo ao
ano de 2013 o qual lhes foi enviado atempadamente. Não havendo qualquer pedido de
esclarecimento este documento foi posto a votação sendo aprovado por unanimidade.---------Relativamente ao terceiro ponto, foi apreciado o Regimento da Assembleia proposto pelo
executivo o qual também foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------------Passou-se ao último ponto da ordem de trabalhos sendo igualmete apresentado o
Regulamento e Taxas para o ano 2014, o qual também foi aprovado por unanimidade.
E nada mais havendo a tratar foi pela Sr.ª Presidente da Assembleia encerrada a Sessão da
qual se lavrou a presente ata que depois de lida em voz alta e aprovada por unanimidade vai
ser assinada nos termos da Lei.---------------------------------------------------------------------------

A presidente - _________________________________________________
Isabel Maria Dias Alves Melo Sousa
O 1º Secretário -_____________________________________________
Gustavo Rodrigues Teixeira
O 2º Secretário - _____________________________________________
António dos Santos Alves Pereira
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