JUNTA DE FREGUESIA DE MÉRTOLA
Acta nº 01 de 15-10-2021
ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO
ÓRGÃO EXECUTIVO DA JUNTA DE
FREGUESIA DE MÉRTOLA,
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE
2021

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, compareceram na
Sala das Reuniões da Junta de Freguesia de Mértola os senhores: MARIA FERNANDA
VERÍSSIMO TEIXEIRA CAVACO, CLOTILDE DE FÁTIMA DA PAZ
BERNARDINO FERREIRA GRAZINA e OSVALDO CIPRIANO MESTRE
RODRIGUES, nas qualidades de Presidente e Vogais, respectivamente, empossados no
passado dia 13 de outubro, em resultado do ato eleitoral de 26 de setembro de 2021. ---ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se estar presente a totalidade dos membros
que compõem o órgão executivo da Junta de Freguesia, foi declarada aberta a reunião
eram dez horas, tendo a Senhora Presidente informado que esta reunião, a primeira do
órgão executivo da Freguesia, havido sido convocada nos termos do art.º 25 da Lei nº
169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -BALANCETE: Foi presente, para conhecimento, o balancete referente ao dia de hoje,
verificando-se que o Saldo para o dia seguinte (Total de disponibilidades) é de
59.854,47€ dos quais 59.143,60€ respeitam a Operações Orçamentais e 710,87€ a
Operações não orçamentais. ----------------------------------------------------------------------PERIODICIDADE DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JUNTA DE
FREGUESIA: --------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Junta de Freguesia propôs, depois de consultados os vogais e de acordo
com o art.º 20 da Lei nº 75/2013 de 12 setembro de 2013, que o órgão executivo da
Junta de Freguesia de Mértola reúna publicamente uma vez por mês e que as referidas
reuniões se realizem na primeira quarta-feira de cada mês, pelas dezoito horas. Quando
esse dia coincida com feriado, passará para o dia útil imediatamente a seguir. ------------O executivo por unanimidade deliberou aprovar a proposta apresentada pela Senhora
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------DESIGNAÇAO DE VOGAIS PARA OS CARGOS DE SECRETÁRIO E
TESOUREIRO: -----------------------------------------------------------------------------------Foi presente o Despacho da Senhora Presidente da Junta, datado de 14 de outubro de
2021, através do qual procedeu, nos termos do art.º 23, nº2 e art.º. 38 nº 2 e 3 da Lei nº
169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, à
distribuição de funções pelos vogais da Junta, sendo atribuídas: ----------------------------- À vogal Clotilde de Fátima da Paz Bernardino Ferreira Grazina as funções de
Secretária, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes funções: -----------------------------------
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a) Colaboração com funcionário nomeado para o efeito, na elaboração das atas das
reuniões da Junta; ----------------------------------------------------------------------------------b) Certificação, com base em despacho por mim exarado, dos factos e actos que
constem dos arquivos da freguesia e, independentemente de despacho, do conteúdo das
actas das reuniões da Junta; -----------------------------------------------------------------------c) Subscrição dos atestados que devam ser assinados pelo Presidente. ---------------------- Ao vogal Osvaldo Cipriano Mestre Rodrigues as funções de Tesoureiro, cabendo-lhe,
entre outras, as seguintes funções: ---------------------------------------------------------------a) Arrecadação de receitas; ------------------------------------------------------------------------b) Pagamento das despesas autorizadas; ---------------------------------------------------------Que a vogal Clotilde de Fátima da Paz Bernardino Ferreira Grazina a substitua nas suas
faltas e impedimentos. -----------------------------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento e deliberou ratificar o respetivo despacho. ------------DELEGAÇÃO NO PRESIDENTE DA JUNTA DA AUTORIZAÇÃO DE
DESPESAS: ----------------------------------------------------------------------------------------Considerando que ao abrigo da alínea h) do nº1 do artº 18 da Lei nº75/2013, de 12
Setembro, o Presidente da Junta tem competência para autorizar a realização de
despesas até ao limite estipulado por delegação da Junta de Freguesia. --------------------Assim, foi presente a proposta da Presidente da Junta para que o executivo delibere: ---- No âmbito das despesas do pessoal: autorizar as despesas com remunerações,
suplementos e outros encargos com o pessoal previsto no orçamento. ---------------------- No âmbito da contratação pública: autorização para a realização de despesas com
locação e aquisição de bens e serviços ate ao limite máximo de 15.000,00€. --------------O executivo tomou conhecimento e deliberou aprovar a proposta da Senhora Presidente.
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA NO PRESIDENTE DA JUNTA ---------------Com o objetivo de otimizar os meios, equipamentos e recursos humanos ao serviço da
Freguesia e agilizar alguns procedimentos administrativos, tendo em vista alcançar
maior celeridade, economia e eficiência no funcionamento dos serviços, a Senhora
Presidente propôs e o executivo aprovou por unanimidade, de acordo com o artigo 17.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Junta de Freguesia lhe delegue as
competências previstas nas alíneas abaixo mencionadas da referida Lei: ------------------- Alíneas b), d), f), g), i), k), m), s), t), u), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg),
hh), ii), jj), kk), ll), mm), nn), pp), qq), rr), uu), vv), ww), do n.º 1 do artigo 16.º. --------- Alíneas b), c), e) do artigo 19.º. -----------------------------------------------------------------DELEGAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS: -----------Considerando a necessidade de garantir as condições para o adequado funcionamento da
Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------Considerando que a alínea b) do art. 19.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, define que
compete à Junta de Freguesia gerir os serviços da freguesia, e que a alínea ii) do n.º 1 do
art. 17.º dessa mesma lei, atribui a competência de administrar o património da freguesia;
Foi presente o despacho da Senhora Presidente da Junta onde propôs que se delibere que
podem movimentar as contas bancárias existentes, os membros abaixo indicados, sendo
movimentadas sempre com duas assinaturas, obrigatoriamente a do Tesoureiro: ------------ Presidente, Maria Fernanda Verissimo Teixeira Cavaco; --------------------------------------
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- Tesoureiro, Osvaldo Cipriano Mestre Rodrigues; ----------------------------------------------- Secretária, Clotilde de Fátima da Paz Bernardino Ferreira Grazina. ------------------------Contas Bancárias existentes: ----------------------------------------------------------------------- Conta nº 003504590000045093003, da Caixa Geral de Depósitos; ------------------------ Conta nº 003300000988014636114, do Millennium BCP; ---------------------------------- Conta nº 004561034003848997108, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mértola; - Conta nº 004561034403501964408, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mértola; - Conta nº 003600549910012239649, da Caixa Económica Montepio Geral. -------------O executivo por unanimidade deliberou aprovar a proposta da Senhora Presidente. -----ASSINATURA DE ATESTADOS -------------------------------------------------------------Nos termos da alínea c) do nº3 do artigo 18º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, foi
presente o despacho da Senhora Presidente onde foi decidido pela mesma atribuir aos
Vogais, Clotilde de Fátima da Paz Bernardino Ferreira Grazina e Osvaldo Cipriano
Mestre Rodrigues, a subscrição dos atestados que devam ser assinados pela Presidente
da Junta. ---------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta a necessidade de prever a assinatura dos atestados na falta dos
elementos designados para o efeito, foi decidido pela mesma que na ausência destes
dois vogais, qualquer um dos restantes membros do executivo subscreva os atestados. -Na sua ausência a mesma será substituída por quem na altura for o seu substituto legal. O executivo por unanimidade deliberou aprovar a proposta da Senhora Presidente. -----ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a
reunião eram doze horas e vinte minutos dela se lavrando a presente acta que depois de
lida foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------E, eu, ______________________________, Secretária da Junta de Freguesia, a
subscrevo e assino. ----------------------------------------------------------------------------------

________________________________________

________________________________________

_________________________________________
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