
 

FREGUESIA DE CARAPITO 

1 

 

 

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

--------------------------------------------------ATA N.º 2--------------------------------------------------

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA FREGUESIA DE CARAPITO, REALIZADA A 

VINTE E QUATRO DE NOVEMBRO DE 2021. --------------------------------------------------

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

----- Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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: Situação da conta gerência;------------------------------------------------------------

--- Ponto Dois: Parque Fluvial de Carapito;----------------------------------------------------------

--- Ponto Três: Situação do transporte escolar;------------------------------------------------------

--- Ponto Quatro: Certame do Míscaro;---------------------------------------------------------------

--- Ponto Cinco: Construção do armazém de arrumos;-------------------------------------------- 

--- Ponto seis: Letring (Freguesia de Carapito) e trabalhos de serralharia -------------------

--- Ponto Sete: Prendas de Natal;-----------------------------------------------------------------------

--- Ponto Oito: Aprovação do orçamento 2022, do plano plurianual de investimentos e do 

mapa do pessoal para 2022; ----------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto Nove: Outros assuntos de interesse para a freguesia;----------------------------------

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

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

--- Ponto Um: Situação da conta gerência-------------------------------------------------------------

--- Após a alteração da titularidade da conta, verificou-se que o saldo disponível era de 54847,80 

€ e não do valor que consta na ata anterior, uma vez que, existiam cheques a debitar do 

executivo anterior. Fomos ainda informados que, no entanto, ainda existem dois cheques por 

depositar, dos quais não temos informação sobre o valor. Relativamente aos 2000€ que o 

anterior executivo citou que faltava receber por parte do município, fomos informados que os 

mesmos já tinham sido transferidos na data 14/10/2021. Sobre o valor dos contratos 

interadministrativos, o mesmo expirou à cessação do executivo, estando nós a diligenciar a 
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possibilidade de ainda aplicar esse valor até ao final do ano, se nos for permitido pelo 

município.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Ponto Dois: Parque Fluvial de Carapito ----------------------------------------------------------

--- Reunimos no Parque Fluvial de Carapito a 27 de Outubro de 2021, com anterior presidente 

e o empreiteiro responsável, para tomar conhecimento do estado de execução da obra. Foi por 

nós pedido ao empreiteiro para dar continuidade às obras, com maior brevidade. No dia 17 de 

Novembro de 2021 com os projetistas, GEOXXI, os quais mostraram desagrado e espanto pelo 

estado precoce das obras. Os mesmo interpelaram o anterior presidente da existência de adendas 

ao contrato das alterações executadas, o mesmo referiu que não existem, mas que o valor final 

da obra não sofre alterações. Os projetistas mostraram preocupações, pois o prazo já terminou, 

o que pode comprometer o financiamento da obra por parte do Turismo de Portugal. Após isso 

houve mais contactos da nossa parte com o empreiteiro, por email e telemóvel, para dar 

continuidade às obras o mais rápido possível.-----------------------------------------------------------

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

--- Ponto Três: Situação do transporte escolar-------------------------------------------------------

--- Após uma denúncia a um veículo que efetuava o transporte escolar, alegando que o mesmo 

não reunia as condições (idade superior a 15 anos) para circulação, foi solicitada a presença dos 

pais para uma reunião na sede da Freguesia de Carapito, no dia 24 de Novembro de 2021. Foi 

explanado o problema, ficando decidido a circulação de apenas um veículo, com novos 

horários. Foi também discutido e decidido, o alargamento do ATL ao período de férias escolares 

e abertura aos alunos do 1º ciclo. -------------------------------------------------------------------------

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

--- Ponto Quatro: Certame do Míscaro----------------------------------------------------------------

--- Decidiu a Junta de Freguesia participar no certame do Míscaro com a colaboração das 

escolas na decoração do espaço, revertendo as verbas obtidas para as mesmas. -------------------

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

--- Ponto Cinco: Construção de armazém de arrumos---------------------------------------------

--- Informou o Sr. Presidente, que após diálogo com o município, foi autorizada a verba 

referente aos contratos interadministrativos, no entanto como não há tempo para a realização 

do contrato público até ao final do ano, e ao abrigo do Artigo 128 do CCP as empreitadas de 
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obras públicas até aos 10000€, podem ser efetuadas sobre adjudicação direta. Ainda assim a 

Junta de Freguesia solicitou 2 orçamentos, sendo a obra entregue à que apresentava o valor 

mais baixo. O empreiteiro vencedor já tinha sido contactado pelo executivo anterior para 

executar a obra, tendo já em sua posse o projeto. ------------------------------------------------------

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

--- Ponto Seis: Letring (Freguesia de Carapito) e trabalhos de serralharia--------------------

--- O Senhor Presidente, sugeriu que se efetua-se a colocação de um Letrins, na fachada 

principal da Sede, com os dizeres (Freguesia de Carapito), bem como a pintura e arranjo dos 

portões do armazém antigo, e a vedação da poça do saibro, para segurança de pessoas e animais. 

Para os trabalhos foi solicitado um orçamento a JVaz, e o executivo deliberou por unanimidade 

aprovar os mesmos.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

--- Ponto Sete: Prendas de Natal -----------------------------------------------------------------------

--- Decidiu-se consultar os valores do Brincoveste para aquisição das prendas de Natal, e 

juntamente com as professoras escolher o presente mais adequado. --------------------------------

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

--- Ponto oito: Aprovação do orçamento 2022, do plano plurianual de investimentos e do 

mapa do pessoal para 2022 ------------------------------------------------------------------------------

---- Foi apresentado pelo Sr. Presidente o orçamento para 2022, o plano plurianual de 

investimentos e mapa do pessoal para 2022, que depois de discutido, foi aprovado por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--- Ponto nove: Outros assuntos de interesse para a freguesia -----------------------------------

--- Foi citado pelo presidente que já se iniciou a limpeza das ruas principais com elementos 

remunerados e outros voluntários, o mesmo aconteceu no arranjo de lenha para as escolas e na 

arrumação e limpeza do armazém. Posteriormente foi também elaborado um inventário. ------- 

--- Foi solicitado um orçamento para a reparação do trator, uma transmissão e dois esticadores 

dos braços, à empresa Luis Vaz. -------------------------------------------------------------------------- 

--- Também a carrinha Citroen foi efetuar revisão e reparação de algumas anomalias, citou o 

Sr. Presidente que como se trata de um veículo que transporta crianças, o mesmo deve ter todas 
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as condições. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Junta deu a reunião como encerrada e, 

para constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada vai ser assinada.----------

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

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

______________________________________________________________  


