
 

ACTA DE REUNIÃO Nº1 

 Aos quinze dias do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, reuniram-se 
na sede da Junta de Freguesia de Calhetas os membros que constituem a 
Junta de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------ 

  A. Período antes da ordem do dia 

     - Registo de Presenças 

 B . Ordem de Trabalhos 

   1- Delegação de competências 

A. Período antes da ordem do dia 

Aberta a sessão, verificou-se a presença de todos os membros.---------------- 

B.Ordem de trabalhos 
1-DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 
A Junta de Freguesia de Calhetas deliberou por unanimidade delegar na 
Senhora Presidente da Junta D. Nélia de Fátima Moniz Pinheiro Duarte, 
todos os poderes para em representação deste Órgão Autárquico celebrar 
contratos e protocolos com Organismos Públicos ou Privados, conferindo-
lhe ainda os poderes necessários para em representação da Junta Outorgar 
quaisquer contratos ou escrituras notariais para os quais não sejam postos 
em causa os benefícios do Órgão.-------------------------------------------------- 
 
Para as suas faltas e impedimentos, a Senhora Presidente designou para sua 
substituta a Senhora Secretária Verónica Brás Félix e na falta desta o 
Senhor Tesoureiro Ruben Emanuel Carvalho Ramos.--------------------------- 
 
Quanto à correspondência e outros assuntos a dar despacho, será da 
competência da Senhora Presidente e na falta o Secretário ou o Tesoureiro.  
 
No que diz respeito a candidaturas de projectos apresentados junto de 
quaisquer Organismos Oficiais, tem plenos poderes para movimentação das 
respectivas verbas e documentação a Presidente e o Secretário. Tudo o 
atrás exposto foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------ 
 
Relativamente à movimentação das contas bancárias, foi aprovado por 
unanimidade que deverá constar duas assinaturas sendo uma delas 
obrigatória do(a) Presidente.--------------------------------------------------------  



 

A Junta de Freguesia de Calhetas deliberou por unanimidade, nos termos 
do número dois, do artigo vigésimo nono do Decreto-Lei número cento e 
noventa e sete barra noventa e nove de oito de Junho, delegar na Senhora 
Presidente as seguintes competências:--------------------------------------------- 
Autorização para realização de despesas até ao montante de 2.500 Euros 
(dois mil e quinhentos euros), tendo em conta o disposto no artigo 
trigésimo quinto da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e 
nove de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
número cinco A barra dois mil e dois de onze de Janeiro, sobre as seguintes 
rubricas:-------------------------------------------------------------------------------- 
-----1) Despesas com o pessoal (-Remunerações certas e permanentes;  
Abonos variáveis ou eventuais; -Segurança social);----------------------------- 
-----2) Aquisição de bens:---------------------------------------------------------- 
-----a) Matérias-primas e subsidiárias;---------------------------------------------
-----b) Combustíveis e lubrificantes;----------------------------------------------- 
-----c) Munições, explosivos e artifícios;------------------------------------------
-----d) Limpeza e higiene;-----------------------------------------------------------
-----e) Alimentação – refeições confeccionadas;---------------------------------
-----f) Alimentação – géneros para confeccionar;--------------------------------
-----g) Vestuário e artigos pessoais;------------------------------------------------
-----h) Material de escritório;--------------------------------------------------------
-----i) Produtos químicos e farmacêuticos;----------------------------------------
-----j) Produtos vendidos nas farmácias;-------------------------------------------
-----l) Material de consumo clínico;------------------------------------------------
-----m) Material de transporte – Peças;--------------------------------------------
-----n) Material de consumo hoteleiro;---------------------------------------------
-----o) Outro material – Peças;------------------------------------------------------
-----p) Prémios, condecorações e ofertas;------------------------------------------
-----q) Mercadorias para venda;-----------------------------------------------------
-----r) Ferramentas e utensílios;-----------------------------------------------------
-----s) Livros e documentação técnica;---------------------------------------------
-----t) Artigos honoríficos e de decoração;----------------------------------------
-----u) Material de educação, cultura e recreio;-----------------------------------
-----v) Outros bens.------------------------------------------------------------------- 
----3) Aquisição de Serviços:------------------------------------------------------- 
-----a) Encargos das instalações – Electricidade;---------------------------------
-----b) Limpeza e higiene;-----------------------------------------------------------
-----c) Conservação de bens;--------------------------------------------------------
-----d) Locação de edifícios;---------------------------------------------------------
-----e) Locação de material de informática;---------------------------------------
-----f) Locação de material de transporte;-----------------------------------------
-----g) Locação de outros bens;-----------------------------------------------------
-----h) Comunicações;----------------------------------------------------------------



 

------i) Transportes;-------------------------------------------------------------------
------j) Representação dos serviços;------------------------------------------------
------l)Seguros;------------------------------------------------------------------------ 
-----m) Deslocações e estadas;------------------------------------------------------
-----n) Estudos, pareceres, projectos e consultadoria;----------------------------
-----o) Formação;----------------------------------------------------------------------
-----p) Seminários, exposições e similares;----------------------------------------
-----q) Publicidade;-------------------------------------------------------------------
-----r) Vigilância e segurança;-------------------------------------------------------
-----s) Assistência técnica;-----------------------------------------------------------
-----t) Outros Trabalhos especializados;-------------------------------------------
-----u) Utilização de infra-estruturas de transportes;-----------------------------
-----v) Serviços de saúde;------------------------------------------------------------
-----x) Encargos de cobranças de receitas;-----------------------------------------
-----z) Outros serviços.--------------------------------------------------------------- 
-----4) Operações de Tesouraria;---------------------------------------------------- 
-----5) Fundo permanente e sua reposição;---------------------------------------- 
-----6) Autorização de funcionários e eleitos para frequência de cursos,  
colóquios, seminários, acções de formação e respectivas  despesas;---------- 
-----7) Quaisquer aquisições, serviços ou despesas de carácter urgente.------ 
-----8) Gerir os serviços da Freguesia;--------------------------------------------- 
-----9) Adquirir bens móveis necessários ao funcionamento dos serviços e 
alienar os que se tornem dispensáveis até ao valor de 2 500 €.----------------- 
-----10) Conceder terrenos, no cemitério propriedade da Freguesia,  
para sepulturas perpétuas;------------------------------------------------------------ 
-----11) Executar, no âmbito da Comissão Recenseadora, as operações  
relacionadas com as funções que lhe sejam cometidas pelas leis  eleitorais e 
dos referendos;------------------------------------------------------------------------ 
-----12) Proceder ao registo e ao licenciamento de canídeos e gatídeos;  
-----13) Prestar a outras entidades públicas toda a colaboração que lhe  
for solicitada, designadamente em matéria de estatística,  desenvolvimento, 
educação, saúde, acção social, cultura e, em geral  
em tudo quanto respeite ao bem-estar das populações;-------------------------- 
-----14) Passar atestados, certidões e declarações nos termos da Lei;--------- 
-----15) Lavrar termos de identidade e justificação administrativa;------------ 
-----16) Assinar termos de posse e de aceitação, nos termos da Lei.----------- 
 
----O executivo da Junta de Freguesia de Calhetas entendeu delegar na  
Senhora Presidente a competência para a certificação de fotocópias. A  
Senhora Presidente informou que iria subdelegar esta competência na  
funcionária da Junta, dado que seria o mais correcto em termos de 
atendimento, pois não se justificaria que os munícipes tirassem as 
fotocópias e as deixassem para assinatura. A Junta de Freguesia deliberou  



 

por unanimidade aprovar a delegação de competências na Senhora 
Presidente e respectiva subdelegação na funcionária da Junta Sara Duarte 
Tavares Sousa para a certificação de fotocópias, nos termos do artigo 
trigésimo quinto e número um do artigo trigésimo sexto do Decreto-Lei 
número quatrocentos e quarenta e dois barra noventa e um, de quinze 
Novembro.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais nada a tratar encerrou-se a sessão, elaborada a presente  
acta, que depois de lida e aprovada foi assinada nos termos da lei.------------ 
 


