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--------------------------------------------------ATA N.º 1--------------------------------------------------

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA FREGUESIA DE CARAPITO, REALIZADA A 

VINTE E TRÊS DE OUTUBRO DE 2021. ---------------------------------------------------------- 

-------Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, reuniu a Junta de 

Freguesia de Carapito,  na sua sede pelas vinte horas e trinta minutos, com a presença de todos 

os seus membros, respetivamente os senhores António Carlos Tenreiro Ferreira, Presidente, 

Vítor Hugo de Matos Pinto, 1.º Vogal, e Maria Augusta Fernandes Baltazar, 2.º Vogal, com a 

seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto Um: Informação sobre a distribuição dos cargos e nomeação do substituto do 

presidente para os casos de ausência e impedimento;----------------------------------------------

--- Ponto Dois: Datas das reuniões ordinárias da Junta de freguesia;---------------------------

--- Ponto Três: Alteração da titularidade das contas bancárias e deliberação sobre a forma 

de movimentação;------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ponto Quatro: Proposta de delegação de Competências no Presidente da Junta:--------

--- Ponto Cinco: Outros assuntos de interesse para a Freguesia;--------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verificado quórum, foram iniciados os trabalhos pelo Senhor Presidente da Junta.---------------

--- Ponto Um: Informação sobre a distribuição dos cargos e nomeação do substituto do 

presidente para os casos de ausência e impedimento;----------------------------------------------

--- O Senhor Presidente informou os presentes que por seu Despacho n.º 1/2021, datado de 23 

de outubro de 2021, foi feita a distribuição dos cargos e nomeado o seu substituto em caso de 

ausência e impedimentos. Nos termos do referido despacho, foi designada para exercer as 

funções de secretário, o Vogal Vítor Hugo de Matos Pinto, a quem compete, ainda, substituir o 

Presidente da Junta no caso de ausência e impedimento. Já à Vogal Maria Augusta Fernandes 

Baltazar foi atribuido o cargo de tesoureiro, exercendo as funções referidas no referido 

despacho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ponto Dois: Datas das reuniões ordinárias da Junta de freguesia; --------------------------

--- Após analise e discussão do assunto, foi deliberado por unanimidade, que as reuniões 

ordinárias da Junta de Freguesia, com periodicidade mensal, na ultima quarta feira de cada mês, 
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pelas vinte horas e trinta minutos. Mais foi deliberado, sem prejuízo da afixação dos respetivos 

editais, que a ordem de trabalhos e respetiva documentação será enviada para os endereços de 

correio eletrónico, os quais são pertencentes, respetivamente ao Senhor Secretário e á Senhora 

Tesoureiro,  que o reconhecem como sendo seu.--------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

--- Ponto Três: Alteração da titularidade das contas bancárias e deliberação sobre a forma 

de movimentação;-------------------------------------------------------------------------------------- ---

--- Após analise e discussão do assunto, foi deliberado por unanimidade, que deve ser 

promovida com a brevidade possível a alteração/ atualização da ficha da conta bancária da 

titulada pela Freguesia, em conformidade os novos titulares do respetivo órgão.------------------

--- Mais foi deliberado, igualmente por unanimidade, que a referida conta ou contas serão 

movimentadas com a assinatura obrigatória de dois membros da Junta de Freguesia, sendo a 

assinatura do seu Presidente obrigatória e a do Tesoureiro preferencial.---------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto Quatro: Proposta de delegação de Competências no Presidente da Junta:--------

--- Após análise e discussão do assunto, foi deliberado por unanimidade, delegar no Senhor 

Presidente da Junta as competências que a lei permite que assim sejam, nos termos do disposto 

no artigo 17º, conjugado com o artigo 16.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.------------------------------

--- O Senhor Presidente da Junta deve, nos termos da lei, apresentar à Junta de Freguesia, na 

reunião ordinária seguinte, uma relação dos atos que praticou em delegação de competência.--

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto Cinco: Outros assuntos de interesse para a Freguesia:---------------------------------

--- Referiu o Senhor Presidente da Junta, que achava conveniente efetuar um inventário do 

material existente no armazém, bem como dos veículos propriedade da Junta de Freguesia, 

avaliando vários parâmetros, ressalvou-se que se deveriam chamar também os prestadores de 

serviços desta Junta para analisar o serviço e suas condições, concordou-se em agendar com a 

maior brevidade possível, reuniões com o empreiteiro da Praia Fluvial, bem como com os 

projetistas, para que se inteirassem todos os membros da situação atual da obra, todos estes 

itens referidos receberam concordância de todos os membros presentes.--------------------------- 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Junta referiu esperava um bom mandato, 

com empenho e lealdade de todos os Membros do Executivo da Junta de Freguesia, pois assim 

toda a população sairia a ganhar, dando de seguida a reunião como encerrada e, para constar, 

foi lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme vai ser assinada pelos presentes 

.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------(Assinatura original no livro de atas)------------------------------------- 

___________________________________________________________________________ 


