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Freguesia de Pedome

Reunião Ordinária de 13 de outubro de 2021

Reunião da Freguesia de Pedome

Data da Reunião: 13 de Outubro de 2021
Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:
Presidente: José Luís Sampaio Alves
Secretário: Lucia Alexandra Abreu da Silva
Tesoureiro: Ângelo Ramiro Guimarães Almeida

FALTAS:
-------------------

Início de Reunião: Dezoito horas

Encerramento: dezoito horas e trinta minutos

Resumo Diário da Tesouraria: -------------------

Obs: -------------------
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Reunião Ordinária de 13 de outubro de 2021

Aos treze dias do mês de Outubro do ano dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, na sede da Junta de
Freguesia, teve lugar a primeira reunião da Junta de Freguesia para o quadriénio 2021-2025, com a seguinte
ordem de trabalhos: 

 Ponto um – Periodicidade e  calendarização das reuniões da junta de freguesia.

Ponto dois – Delegação de competências no Presidente da junta de freguesia. 

Ponto três - Distribuição de funções pelas membros da Junta de Freguesia e designação do substituto do
Presidente da Junta nas suas faltas e impedimentos. Distribuição de cargos, poderes e competências. 

 Ponto quatro – Movimentação das contas bancárias.

Compareceram os membros da Junta: 

 José Luís Sampaio Alves; 

 Ângelo Ramiro Guimarães Almeida; 

Lúcia Alexandra Abreu da Silva. 

 

Ponto um: O senhor Presidente deu início aos trabalhos propondo que as reuniões ordinárias da junta de
freguesia se realizem na primeira quarta-feira de cada mês, pelas 18h30 na sede da Junta de Freguesia.
Seguiu-se a votação da proposta, a qual foi aprovada por unanimidade.

Ponto dois: Para agilização dos procedimentos, propôs o Senhor Presidente da Junta de freguesia que lhe
sejam delegadas todas as competências previstas no artigo 16º da Lei nº. 75/2013 de 12 de setembro, com
exceção  das referidas no nº. 1  do artigo 17º do mencionado diploma. 

Ponto três: O senhor Presidente nomeou como tesoureiro Lúcia Alexandra Abreu da Silva e como
secretário Ângelo Ramiro Guimarães Almeida. Na falta ou impedimento do presidente este será substituído
por Ângelo Ramiro Guimarães Almeida. Deliberado por unanimidade que a prática de atos de certificação e
subscrição de atestados sejam, estes, assinados pelo Presidente e na sua ausência sejam delegadas
competências em ambos os vogais.

Ponto quatro: Foi proposto pelo Presidente que as contas bancárias da Junta de Freguesia, incluindo a
conta da Caixa Geral de Depósitos, sejam movimentadas com as assinaturas do Presidente e do
Tesoureiro. Os membros deliberaram por unanimidade aprovar a proposta.

O Presidente propôs a aprovação da presente ata em minuta, o que foi aprovado por unanimidade.

 Concluída a ordem de trabalhos desta sessão, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, pelas
dezoito horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de aprovada, será por todos
assinada. 
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Pedome, 13 de outubro de 2021
O Executivo,

_____________________________________________
(José Luís Sampaio Alves)

_____________________________________________
(Lucia Alexandra Abreu da Silva)

_____________________________________________
(Ângelo Ramiro Guimarães Almeida)
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