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w.cATA DA PRIMEIRA REI]NIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE

SÃO cAETANo REALIZADA AoS TRINTA E UM DIAS Do MÊS DE

JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.

----- Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, nesta freguesia,

na sala de reuniões do edificio sede da Junta de Freguesia de São Caetano, reuniu

ordinariamente o Executivo, sob a presidência da Senhora Presidente da Junta, Ana

Isabel Rodrigues da Costa, estando presentes os Senhores Vogais Dércio Paulo Goulart

Ferreira e João Humberto Gaspar de Melo, respetivamente Secretário e Tesoureiro

----- A Senhora Presidente declarou aberta a reunião, uma vez que verificou haver

"quórum" para o normal funcionamento do Executivo, eram ünte horas, sendo a

reunião secretariada por mim, Dércio Paulo Goulart Ferreira.

ORDEM DO DIA

1 - EXPEDIENTE DIVERSO

2 . CAI{DIDATURA AO REGTME DE COOPERAçÃO rÉCNrCe E

AO REGTME DE COOPERAçÃO rÉCnIrCe E

FINAhICEIRA _ ARAAL

3 . CAhIDIDATURA

FINANCEIRA - AIìrU{I.

4 - PROTOCOLO DE

CÂVTENE MUNICIPAL

DELEGAçÃO DE

DA MADALENA E

COMPETÉNCIAS ENTRE A

A JI]NTA DE FREGUESIA DE

SAO CAETAìIO

5 _ EMPREITADA DE REQUALIFICAçÃO DO PARQUE DE MEREIYDAS

1 - EXPEDIENTE DIVERSO

1.1- Administração Eleitoral - Transferência de verbas para as autarquias locais -

----- Presente o ofício ref. S-31i2013IDGAI de 03.01.201-3 da Direção Geral da

Administração Intema para dar conhecimento do processâmento a favor das Câmaras

Municipais da transferência de verbas a que se refere o art.o 1' do DL n." 410-8/79, de

27 de setembro-

----- O Executivo tomou conhecimento.

1.2 - Administração Eleitoral - Compensação dos Membros das Mesas

----- Presente o ofício ref. S-29/201-3/DGAI de 03.01.2013 da Direção Geral da

Administração lnterna para dar conhecimento do processamento a favor das Câmaras
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4Municipais da transferência de

de abril.

verbas a que se refere o art.o 1-0o da Lei n.o 22199, de 21

----- O Executivo tomou conhecimento.

1.3 - POSEI - Campanha 2013/2014 - Divulgação de aviso

----- Presente o ofício ref. SE-SDN20L3/L26ltrs de 16.0L.20L3 da Secretaria Regional

da Agricultura e Pescas a solicitar a divulgação do aviso da Campanha 20L3/20L4 do

POSEI.

----- O Executivo deliberou proceder em conformidade. *--
1.4 - Pedido de pins

----- Presente o ofício de Ana Rita Martins de 20.01.2013 a solicitar o envio de pins

com a heráldica da freguesia.

----- O Executivo deliberou informar que não possui pins com a heráldica da freguesia. -

1.5 - Processmento do Fundo de Financiamento de Freguesias em 2013 ------

----- Presente a circular ref. CIRCULAR-DROAP/20L312 de 21.01-.20L3 da DROAP a

dar conhecimento dos montantes previstos no mapa XX, a processar no ano de 2013

paÍa esta freguesia.

----- O Executivo tomou coúecimento.

1.6 - Certidão de ransferências efetuadas em 2012

----- Presente a circular ref. CIRCULAR-DROAP|20L3{3 de 22.0L.2013 da DROAP a

remeter a certidão das fiansferências efetuadas para esta freguesia em 20L2,

relativamente ao Fundo de Financiamento de Freguesias

----- O Executivo tomou conhecimento.

1.7 - Comunicação de concurso de admissão de voluntários para a prestação de

serviço militar em regime de contrato

----- Presente os ofícios ref. 319 de 23.01.20L3 e ref. 549 de 29.01.20L3 da Câmara

Municipat da Madalena a solicitar a divulgação das normas do concurso para admissão

de voluntários paÍa prestação de serviço militar em regime de contrato

----- O Executivo deliberou proceder em conformidade. ----
2 - CANDTDATURA AO REGTME DE COOPERAçÃO rÉCNrCe E

FINANCEIRA - AIU\AT.

----- Atendendo à necessidade de criação de um espaço de arquivo na sede da Junta de

Freguesia de são caetano, por neste momento o espaço existente se manifestar

insuficiente e sem condições mínimas, uma vez que é demasiado húmido; -----
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:-- Atendendo ao facto do edifício, bem como portas e janelas também apresentarem

necessidade de pintura;

:-- Atendendo ao disposto no artigo 23.o e seguintes do DLR n." 32/20A2/4, de B de

agosto, o Executivo deliberou, por unanimidade, submeter à Direção Regional de

Organização e Administração Pública um pedido de cooperação financeira para a

remodelação e requaÌificação do espaço existente, bem como a pintura exterior do

edifício.

---- Mais deliberou que, em conforrridade com o estabelecido no n.o 3 do artigo 24.o do

citado diploma legal, solicitar duas propostas de empresas fornecedoras,

designadamente: "Construções Rú Pereira" e "Roberto Carlos Garcia Pereira -
Construtor Civil".

3 - CANDTDATURA AO REGTME DE COOPERAçÃO rÉCUrCn E

FINANCEIRA _ AIUL{T. ..-..-

----- Atendendo à necessidade de aquisição de móveis para arquivo desta Junta de

Freguesia de São Caetano, uma vez que os existentes são manifestamente insuficientes,

bem como de expositores; --------

----- Atendendo ao disposto no artigo 23.o e seguintes do DLR n.'3212002/4, de B de

agosto, o Execuüvo deliberou, por unanimidade, submeter à Direção Regional de

Organização e Administração Pública um pedido de cooperação financeira para a

aquisição de estantes para arquivo e exposição de medalhas e galhardetes. -------

--- Mais deliberou que, em conformidade com o estabelecido no n.o 3 do artigo 24." do

citado diploma legal, solicitar duas propostas de empresas fomecedoras,

designadamente: "Tito's" e "Sousa e Ferreira, Lda".

4 - PROTOCOLO DE DELEGAçÃO DE COMPETÊNCTAS ENTRE A

CÂMARA MTJNIcIPAL DA MADALENA E A JUNTA DE FREGUESIA DE

sÃo cenrANo
----- Presente o ofício ref. 1-83, datado de 10.01.201-3, do Município da Madalena, a

remeter a minuta do protocolo de delegação de competências, documento que por ser

extenso, se dá nesta sede, por integralmente reproduzido pam os devidos e legais

efeitos, a fim desta autarquia se pronunciar sobre o mesmo.

----- O Executivo deliberou, por unanimidade, aceitar a delegação de competências e

remeter à Assembleia de Freguesia para ratificação, conforme disposto na alínea c), n.o



5 do artigo 34.'da Lei n.o 1-69/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.o 5-

N20O2,de 11 de janeiro.

5 _ EMPREITADA DE REQUALIFICAçÃO DO PARQUE DE MEREIYDAS

DAS FONTES -----------

5.1 - Homologação do projeto e contrato de Íinanciamento

----- Presente o ofício ref. Sai-DRADR/2013l56, datado de 03.01.2013, da Direção

Regional da AgricuÌtura e Desenvolvimento Rural, a informar que o pedido de apoio

paÍa as obras acima identificadas fora homologado no passado dia 29 de novembro de

20L2, pelo valor total de investimento elegível de €33.440,1-1,€; a remeter o contrato de

financiamento a celebrar com o IFAP, I.P. E solicitar a sua devolução junto com alguns

documentos. -----------

----- O Executivo tomou conhecimento e deliberou proceder em conformidade. -------
5.2 - Projeto de decisão de adjudicação

----- Presente pela Presidente da Junta, Ana Isabel Rodrigues da Costa a proposta de

adjudicação à empresa de *ROBERTO CARLOS GARCIA PEREIRA

CONSTRUTOR CIVIL" da empreitada de Requalificação do Parque de Merendas das

Fontes, a realizar no prazo de 180 dias, pelo preço total de 32.600,00€ (trinta e dois mil

e seiscentos euros). Ao preço total acresce IVA à taxa legal em vigor de 4o/o, no valor de

1-.304,00€ (miì 6s2sn1ss e quatro euros), sendo o valor total de 33.904,00€ (ninta e três

mil novecentos e quatro euros). --------:----

----- O Execuüvo deliberou aprovar a proposta.

:-- Nada mais havendo a tratar, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a

pxesente ata, nos termos e para os efeitos consignados no número dois do artigo noventa

e dois da Lei no 1-69/99, de L8 de setembro, na redação dada pela Lei no 5-Á/2002, de L1-

de janeiro, que depois de lida em voz alta, vai ser assinada pela Senhora Presidente e

por todos os membros do Executivo presentes à reunião e por mim,

)€t ^* Çn^eun com funções de Secretário, que a

elaborei e escrevi.--

----- De seguida foi encenada a reunião eram ünte e uma horas e trinta minutos.
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