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Reunião Ordinária de 14 de outubro de 2021

Reunião da Freguesia de Cedovim

Data da Reunião: 14 de Outubro de 2021

Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:

Presidente: Juliana Sofia Ribeiro Melo Pinto

Secretário: António Serafim Branco Fernandes

Tesoureiro: Daniel José Vasques Bondoso

FALTAS:

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

Início de Reunião: dezoito horas

Encerramento: vinte horas e trinta minutos

Resumo Diário da Tesouraria: 29.963,34 €

Obs: -------------------
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Aos 14 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, nesta freguesia de Cedovim, na sede da junta de freguesia, pelas

dezoito horas, onde se encontravam presentes: Juliana Sofia Ribeiro Melo Pinto, Presidente de Junta, António Serafim

Branco Fernandes, Vogal, Daniel José Vasques Bondoso, Vogal, reuniu este Órgão executivo.

Tendo-se verificado a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pela Senhora Presidente de Junta, tendo os

trabalhos prosseguido pelos seguinte pontos:

Ponto UM - Distribuição de cargos, funções e pelouros – Nos termos dos números 2 e 3 do artº 18 da Lei nº 75/2013, de

12 de setembro, compete ao Presidente da Junta distribuir os cargos, funções e pelouros pelos vogais, assim, foram

atribuídas as seguintes delegações, pelo:

PRESIDENTE: Juliana Sofia Ribeiro Melo Pinto 

- Exercício das competências próprias do art.18º, O presidente da junta de freguesia não delegou nos vogais as

competências previstas nas alíneas d), g), h), i), j), l), m), n), p), u), w), x) e y) do n.º 1 do presente artigo;

-A junta de freguesia delega as suas competências no respetivo presidente, com exceção das previstas nas alíneas a), c),

e), h), j), l), n), o), p), q), r), v), oo), ss), tt) e xx) do n.º 1 do artº 16, e as subdelegação das alineas ff), hh), aa), bb), ii), jj), nn),

nos respetivos vogais.

  SECRETÁRIO: António Serafim Branco Fernandes 

- Elaboração das atas das reuniões da Junta; 

- A subscrição dos atestados que devam ser assinados pelo presidente da junta de freguesia;

- Execução do expediente da Junta;

- Desempenho de outras funções que lhe forem confiadas pela Junta ou Impostos por lei ou regulamento.

Relativamente as delegações de competências materiais do artº 16 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, são delegadas

no secretário as alíneas:

- ff) Proceder à manutenção e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos pedonais;    

- hh) Gerir, conservar e promover a limpeza dos cemitérios propriedade da freguesia; 

  TESOUREIRO: Daniel José Vasques Bondoso  

- A arrecadação das receitas, o pagamento das despesas autorizadas e a escrituração dos modelos contabilísticos da receita

e da despesa, com base nos respetivos documentos que são assinados pelo presidente da junta de freguesia;

- Preparação E apresentação do Orçamento; 

- Preparação da Conta de Gerência;

- Verificação E controlo da Norma de Controlo Interno do SNC-AP;

Relativamente as delegações de competências materiais do artº 16 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, são delegadas

no tesoureiro as alíneas:

- aa) Gerir, conservar e promover a limpeza de balneários, lavadouros e sanitários públicos;

- bb) Gerir e manter parques infantis públicos e equipamentos desportivos de âmbito local;

- ii) Administrar e conservar o património da freguesia; 

- jj) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis propriedade da freguesia; (Atualização do

Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais).

- nn) Proceder ao registo e ao licenciamento de canídeos e gatídeos;

Ponto DOIS - Designação do Substituto Legal - Informação do Presidente à Junta de Freguesia Nos termos do nº 2 do Artº

18 º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, compete ao Presidente da Junta designar o seu Substituto Legal.

Nesses termos designou o seu secretário António Serafim Branco Fernandes, à qual pode incumbir: 

- Substituir o Presidente da Junta nas suas faltas e impedimentos;

- Representar a Junta de Freguesia de Cedovim na Assembleia Municipal de Vila Nova de Foz Côa e na Assembleia de
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Freguesia de Cedovim, em caso de justo impedimento do Presidente da Junta;

- Participar, em representação da Junta e do seu Presidente, nos conselhos municipais existentes ou a instituir.  

Ponto TRÊS - Assinatura dos atestados na falta do Secretário - O Presidente da Junta propôs que na falta do secretário

assinassem os atestados o Tesoureiro, Daniel José Vasques Bondoso.

Ponto QUATRO - Assinatura de cheques e contas bancárias - São necessárias duas assinaturas: a do Presidente e a do

Tesoureiro. Na falta do Presidente ou do Tesoureiro, assina o Secretário.  

Ponto CINCO - Periodicidade das Reuniões do Executivo - O Presidente da Junta propôs nos termos do nº 2 do art. 20º da

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que as reuniões se realizem uma vez por mês, tendo ficado definido que será na

primeira quinta feira de cada mês, a partir das 18 horas.   

Ponto SEIS - Realização de Despesas - Nos termos da alínea h) e i) do artº nº 18º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o

presidente da junta pode autorizar a realização de despesa e o respetivo pagamento até o limite estipulado por delegação

da Junta de Freguesia. O Presidente da Junta propôs o valor de 5.000,00 (cinco mil) euros, passando a deixar de existir a

obrigatoriedade de aprovar em reuniões a autorização dos pagamentos das despesas até esse valor.

Ponto SETE - Conceção de Sepulturas - O Presidente da Junta propôs nos termos da alínea gg) do nº 1 do art. 16º da Lei

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que as concessões dos terrenos, nos cemitérios propriedade da freguesia, para jazigos,

mausoléus e sepulturas perpétuas, sejas delegadas no Presidente da Junta, passando a deixar de existir a obrigatoriedade

de aprovar em reuniões as concessões, sendo no entanto obrigatório informar os membros do executivo das respetivas

concessões efetuadas pela Presidente da Junta, nas reuniões periódicas mensais.

Relativamente aos pontos UM, DOIS, TRÊS, QUATRO, CINCO, SEIS e SETE, apos analisados detalhadamente foram todos

aprovados por unanimidade.

Delegação de Competências no Presidente da Junta 

As competências das Juntas de Freguesia encontram-se reguladas, sem prejuízo do disposto em legislação avulsa, nos

arts. 16.º (“competências materiais”) e 19.º (“competências de funcionamento”) do Regime Jurídico das Autarquias Locais

(RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

De harmonia com o previsto no n.º 1 do art. 17.º do RJAL, na redação introduzida pela Lei n.º 7.º-A/2016, de 30 de março,

a Junta de Freguesia pode delegar as suas competências no respetivo presidente, com possibilidade de subdelegação em

qualquer das vogais, salvo no que respeita as competências previstas nas alíneas a), c), e), h), j), l), n), o), p), q), r), v), oo),

ss), tt) e xx) do n.º 1 do art. 16.º do mesmo diploma; 

Assim, retira-se a contrario do n.º 1 do art. 17.º RJAL, que, com exceção das competências ali enunciadas e sem prejuízo

do que possa resultar de disposição especial aplicável, são delegáveis no respetivo presidente as competências da junta de

freguesia inscritas no art. 16.º e 19.º RJAL e demais legislações avulsas. 

A Administração Pública está, nos termos do art. 5.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, vinculada ao princípio da boa administração, devendo pautar-se por critérios de

eficiência, economicidade e celeridade, organizando-se de forma desburocratizada; 

O bom e regular funcionamento dos serviços recomenda, por isso, que as competências da Junta de Freguesia que sejam

passíveis de ser delegadas o sejam, efetivamente, no seu presidente, mormente quando o órgão executivo da Freguesia

sempre ficará investido nos poderes enunciados no art. 49.º CPA, para emitir diretivas ou instruções vinculativas e para

avocar, anular ou substituir os atos praticados ao abrigo da delegação de competências;  

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou encerrada a reunião pelas vinte horas e
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trinta minutos. 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.

Cedovim, 14 de outubro de 2021

O Executivo,

_____________________________________________

(Juliana Sofia Ribeiro Melo Pinto)

_____________________________________________

(António Serafim Branco Fernandes)

_____________________________________________

(Daniel José Vasques Bondoso)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Freguesia de Cedovim • Tel 279 777 416 • Rua do Açougue, 3 • 5155-011 Cedovim • Email:freguesiacedovim@gmail.com

Página 4 de 4

http://www.tcpdf.org

