JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

MINUTA DA ATA NR.6/2017
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E
DEZASSETE ----------------------------------------------------------------------------------Presenças: Senhores, Presidente, Maria Fernanda Serineu Bacalhau,
Secretário, António Francisco Ricardo Varela e Tesoureiro Ana Vitória
Romero Milheiras. -----------------------------------------------------------------------------Não houve faltas. ---------------------------------------------------------------------Início da reunião: Catorze horas (14H00). ----------------------------------------Reunião extraordinária com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------Adjudicação da Prestação de serviços da Poda de Formação da
Vinha. -------------------------------------------------------------------------------------------Aprovação do Plano Plurianual de Investimentos, Atividades mais
Relevantes da Junta de Freguesia de Galveias, Orçamento e Mapas de
Pessoal para o ano de 2017. -----------------------------------------------------------------Proposta para nomeação de um ROC (Revisor Oficial de Contas).
--------------- ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PODA
DE FORMAÇÃO DA VINHA -------------------------------------------------------------- Na sequência do “Ajuste direto”, destinado à Prestação de serviços da
poda de formação da vinha, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei nr. 18/2008 de 29 de Janeiro, estão presentes os
documentos abaixo indicados que mereceram a seguinte análise por parte do
executivo: ------------------------------------------------------------------------------1
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1 - Proposta e documentos apresentados pelo concorrente; ---------------------2 - Proposta de adjudicação; ---------------------------------------------------------3 - Minuta de Contrato. --------------------------------------------------------------Depois da devida análise o executivo decidiu o seguinte: --------------------1 – Aprovar a proposta e documento apresentado pelo senhor Paulo Jorge
Catarino Silvano, bem como proposta de adjudicação apresentada pela
senhora Presidente, e proceder à aquisição supra citada, pelo valor total
de € 12.031,00, (doze mil trinta e um euros), acrescido do Iva à taxa legal
em vigor, (cab.161). -----------------------------------------------------------------2 – Aprovar a minuta do contrato e autorizar a Senhora Presidente a
outorgar o mesmo; ------------------------------------------------------------------3 – Solicitar os documentos constantes nas alíneas a) e b) do artº. 81º. do
CCP; - ---------------------------------------------------------------------------------4- Todos os documentos ficam em anexo a fazer parte integrante da
presente ata. -----------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- APROVAÇÃO

DO

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS, ATIVIDADES MAIS RELEVANTES DA JUNTA DE
FREGUESIA DE GALVEIAS, ORÇAMENTO E MAPAS DE PESSOAL
PARA O ANO DE 2017 -------------------------------------------------------------------- Está presente Proposta referente ao Plano Plurianual de Investimentos,
Atividades mais relevantes da Junta de Freguesia de Galveias, Orçamento e
Mapas de Pessoal para o ano de 2017, que importa tanto na receita como na
despesa no valor de “Dois milhões dezasseis mil oitocentos e setenta e seis
euros”, a qual não se transcreve devido a ser extensa, dando-se aqui por
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integralmente reproduzida, e ficando em anexo à presente ata de que passará
a fazer parte integrante. --------------------------------------------------------------------- Depois da devida apreciação por parte do executivo, este decidiu
aprovar a mesma, e remeter ao órgão deliberativo para a respetiva
apreciação e aprovação conforme determina alínea a) do nr.1 do artº. 16º.
da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROPOSTA PARA A NOMEAÇÃO DE UM ROC (REVISOR
OFICIAL DE CONTAS) --------------------------------------------------------------------- Em anexo está presente uma proposta apresentada pela senhora
Presidente respeitante à nomeação de um ROC (Revisor Oficial de Contas) a
qual se passa a transcrever: -------------------------------------------------------------------“PROPOSTA - 1 - Os documentos de prestação de contas individuais
das autarquias locais que sejam obrigadas, nos termos da lei, à adoção de
contabilidade patrimonial, estão sujeitas a certificação legal de contas e o
parecer sobre as mesmas apresentados pelo Revisor Oficial de Contas ou
sociedade de revisores de conta. ----------------------------------------------------2 - Desde 01 de Janeiro de 2014 que a freguesia de Galveias está legalmente
obrigada a aprovar as suas contas nos termos do nr. 1. Contudo até a presente
data nunca órgãos da freguesia diligenciaram no sentido de dar cumprimento
a este requisito legal. -----------------------------------------------------------------3 – Embora em situação excecional e conjunturalmente condicionada ao cabal
desempenho de certificação da conta de 2016, entende a Junta de Freguesia
que deve abrir o processo de nomeação de revisor para certificar a conta de
2016. -- ---------------------------------------------------------------------------------3
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4 – Nos termos do nr.1 do artº 77º. Da Lei 73/2013, de 3 de Setembro, o
responsável pela certificação legal de contas é nomeado por deliberação do
órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo.----------------------------5 – Assim, e nos termos do constante nos pontos anteriores a Junta de
Freguesia delibera submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia a
nomeação de Marques Cruz e Associados – S ROC, Ldª. representada por
Luís Guerra Marques, ROC nr. 620, como Revisor Oficial.-----------------6 – A proposta tem por base o reconhecimento da experiência profissional da
entidade convidada com especial relevância para a experiência na revisão de
contas das autarquias locais. A Presidente da Junta – a) Maria Fernanda
Serineu Bacalhau”. ---------------------------------------------------------------------------- O executivo da Junta decidiu aprovar a proposta da senhora
Presidente e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia. ------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------Após analisada por todos os senhores do executivo e de acordo com o
número três (3) do artigo quinquagésimo sétimo (57º) da Lei número setenta
e cinco barra dois mil e treze, de doze (12) de setembro, a minuta da ata da
respetiva reunião ordinária é colocada à votação para produzir efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo dezasseis horas e trinta
minutos, o Senhor Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do que
para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que foi aprovada em
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minuta, e eu, Maria Custódia Neves Laranjeira Soeiro Pexirra, redigi e vou
assinar, junto com o executivo da Junta de Freguesia. ----------------------------

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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