ATA N.º 01/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA REALIZADA A VINTE E
NOVE DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E VINTE E UM
------Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas, sob a
Presidência de Sérgio Luís Cabral Medeiros, reuniu-se o executivo da freguesia, encontrando-se
presentes Elisa Resendes Aguiar e Nuno Filipe Aguiar, respetivamente Secretária e Tesoureiro.-----------O Presidente declarou aberta a sessão às vinte horas, sendo a reunião secretariada por mim,
Elisa Resendes Aguiar. A reunião foi aberta ao público. ----------------------------------------------------------Ponto 1 – Retirada da caixa ATM da freguesia: O Presidente informou o restante
executivo da possível retirada da caixa ATM da freguesia, por parte do Banco Santander. Após
reunião com o gerente, foi dito ao Presidente da Junta que a permanência da Caixa ATM estava
dependente do pagamento de uma renda mensal por parte da Junta de Freguesia, no valor de 300
Euros, podendo ser negociado para metade, mas que, em caso de avaria, a caixa seria retirada. O
Presidente rejeitou esta proposta. Após breve discussão, deliberou-se contatar outras entidades
bancárias, de modo a perceber a disponibilidade de instalação de uma caixa ATM na freguesia, a
título gratuito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Atividades para o ano de 2021: À semelhança dos anos anteriores, o executivo
deliberou realizar as seguintes atividades, durante o ano que se inicia, tendo sempre em conta as
recomendações da Direção Regional de Saúde, devido ao Covid-19. São essas atividades as
seguintes: Dia Mundial da Criança, Mostra Gastronómica, Festa da Vindima, atividades com o
Clube Desportivo, Festa de São Martinho e Presépio Tradicional. ----------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelo Presidente, à qual não
compareceu nenhum cidadão, quando eram vinte horas e trinta minutos, lavrando-se a presente ata
que depois de lida em voz alta vai ser assinada pelo Presidente, pelo Tesoureiro e por mim Elisa
Resendes Aguiar, Secretária, que elaborei e subscrevi. -----------------------------------------------------

Água Retorta, 26 de janeiro de 2021

Presidente:

Secretária:

Tesoureiro:

