JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

MINUTA DA ATA NR.10/2016
--------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA SETE
DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS. -----------------------------------Presenças: Senhores Presidente, Rui Manuel Canha Nunes;
Secretário, Pedro Miguel Martins Gonçalves; Tesoureiro, Rodrigo José
Laranjeira Brazão Silvestre. ------------------------------------------------------------------Início da reunião: Dezassete horas (17H00). -------------------------------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ------------------------------------EM COFRE: ---------------------------------------------------------------------------De Operações de Tesouraria……………...…………………… 0,00 €
---------De Receitas Próprias…………………………………….… 119,82€
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 56.063,29 €
---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........…45.633,51 €
---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…..

77.076,93 €

---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem…….................

1.685,22 €

---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo – C. Invest.)………... 79.473,53 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem(Idosos)...575,65 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo- Conta a Prazo/Avis...150.000,00 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Avis-Conta Ordem 1.044,17 €
---------Banco Espirito Santo - Conta à Ordem...................................498,65 €
---------Banco Português de Investimento - Conta à Ordem........
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---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta a Prazo….......400.000,00 €
---------Banco Comercial Português, SA………………………….54.236,91€
---------Banco Comercial Português, SA……………………..…800.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.667.016,12 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.595.477,17 €
---------Operações de Tesouraria....................................................71.538,95 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 4 de março 2016 e 6 de
abril de 2016, que totalizam a importância global de € 144.798,93 (cento e
quarenta e quatro mil setecentos e noventa e oito euros e noventa e três
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------ CELEBRAÇÃO

DE

CONTRATOS

DE

ASSISTENCIA

TECNICA ENTRE A ACORPSOR E A JUNTA DE FREGUESIA DE
GALVEIAS ------------------------------------------------------------------------------------ A fim de dar cumprimento às normas legais destinadas a pedidos de
apoio às ajudas diretas e medidas agro-ambientais nos modos de produção
integrados e biológicos, o executivo da Junta de Freguesia de Galveias
considera de toda a conveniência celebrar Contrato de Assistência Técnica,
com a Acorpsor – Associação de Criadores de Ovinos da Região de Ponte de
Sor, cujas minutas se encontram em anexo, para poder continuar a beneficiar
dos subsídios disponibilizados para a agricultura e pecuária, e autorizar o
senhor Presidente a subscrever os mesmos. ------------------------------------------------ Mais foi decidido anular a adenda ao Protocolo celebrado entre a
Junta de Freguesia de Galveias e a Confederação Nacional da Agricultura,
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respeitante à realização e atualização dos cadernos de campo, com a data de
vinte e quatro de setembro do ano de 2014. ------------------------------------------------ A despesa importa no valor anual de € 2.646,07 sem majoração,
após uma majoração no valor de € 1.750,00, sobra € 896,07 (oitocentos e
noventa e seis euros e sete cêntimos)/ano, a qual

tem cabimento no

orçamento da Junta de Freguesia de Galveias, na rubrica 05/02.02.25.09. ------------ Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO À NATALIDADE -------------------- Está presente informação dos serviços sobre uma alteração ao
Regulamento de Incentivo à Natalidade, que não se encontrava devidamente
anotada e contribuiu para uma análise incorreta ao mesmo, aquando do
pedido requerido pelos senhores Ricardo Alexandre Albuquerque Castro
Cavalheiro da Silva e Ana Sofia Ferreira Albuquerque Carvalho da Silva.------------Assim, o executivo decidiu reapreciar o processo em referência e
anular as deliberações que constam nas atas nrs. 24 e 25/2015
respetivamente de 22/10 e 12/11. ------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ATRIBUIÇÃO

DE

SUBSIDIO

–

SOCIEDADE

FILARMÓNICA GALVEENSE ------------------------------------------------------------ Estão presentes documentos de despesa apresentados pela Sociedade
Filarmónica Galveense, para efeitos de atribuição de subsidio por parte da
Junta conforme foi deliberado na reunião nr. 08/2014 de 27 de março. ---------------- O executivo deliberou proceder ao respetivo pagamento. ------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------
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--------------- PARTICIPAÇÃO DA ACIPS NA 33ª. OVIBEJA -------------------------A ACIPS – Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor com o
apoio do CLDS – Construir Pontes, irá participar na 33ª. OVIBEJA, pelo que
irá ter um stand onde estarão expostos os produtos e serviços da nossa
região.
Assim, convida todos os interessados a preencher a ficha de inscrição que se
encontra em anexo, e a entregar os seus produtos o mais rapidamente
possível na sede da ACIPS até ao dia 11 de abril. ----------------------------------------- O executivo decidiu participar na atividade promovida. ------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- CUMPRIMENTO

DE

TRABALHO

COMUNITÁRIO

–

MARCELO MANUEL CHAVEIRO PINTO ---------------------------------------------- Está presente comunicação da Técnica Superiora de Reinserção
Social, a solicitar informação sobre a possibilidade do arguido Marcelo
Manuel Chaveiro Pinto, morador na Rua da Amendoeira, nr. 63, cumprir a
medida de 80 horas de trabalho comunitário, em horário laboral, uma vez
que se encontra desempregado. -------------------------------------------------------------A Junta após a devida análise deliberou informar que não vê
inconveniente em que o mesmo cumpra o respetivo trabalho
comunitário.
---------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO DE ALUGUER OCASIONAL DO AUTOCARRO ---------- A Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor – Casa dos
Avós, solicita o aluguer ocasional do autocarro para o dia 29 de abril,
destinado a transporte dos utentes desta
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António localizado em Aldeia da Mata, com saída de Ponte de Sor pelas
13H30 e regresso previsto para as 18H00. -------------------------------------------------A Junta após a devida análise deliberou autorizar a cedência
mediante o artº. 8º. do Regulamento em vigor. ----------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO

DA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

EXTERNOS DA VINHA -------------------------------------------------------------------- Na sequência do ajuste direto destinado à Prestação de serviços
externos da vinha, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado
pelo Decreto-Lei nr. 18/2008 de 29 de Janeiro, estão presentes os seguintes
documentos:----------------------------------------------------------------------------1 – Proposta e documentos apresentados pelo concorrente;---------------------2 – Proposta de adjudicação;---------------------------------------------------------3 – Minuta do contrato.------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu o seguinte:-------------------1 – Aprovar a proposta apresentada por Resiboskes Unipessoal Lda., e
adjudicar a Prestação de serviços pelo valor de € 68.700,00 (Sessenta e
oito mil e setecentos euros), acrescido do Iva à taxa legal em vigor;-------2 – Aprovar a minuta do contrato e autorizar o senhor Presidente a
outorgar o mesmo;-------------------------------------------------------------------3 – Solicitar os documentos de habilitação em falta exigíveis nas alíneas
b), e i) do artº. 55º. Do CCP.-----------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------5
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---------ADJUDICAÇÃO

DA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

EXTRAÇÃO DA CORTIÇA DA HERDADE DOS VINAGRES ----------------------Na sequência do “Ajuste direto”, destinado à Prestação de serviços
para extração de aproximadamente 17.000 arrobas de cortiça amadia na
Herdade dos Vinagres, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei nr.18/2008 de 9 de Janeiro, estão presentes os
seguintes documentos: ---------------------------------------------------------------1 – Propostas e documentos apresentados pelos concorrentes; -----------------2 – Relatório Preliminar e Relatório Final; ----------------------------------------3 – Minuta do Contrato de Prestação de serviços. --------------------------------Depois de analisar o processo o executivo decidiu o seguinte: -------------1 – Admitir todas as propostas apresentadas; ---------------------------------3 – Adjudicar a Prestação de serviços, ao senhor Silvino José Rebelo
Martins, do Ervedal, pelo valor de € 2,97/arroba, acrescido do valor do
Iva à taxa legal em vigor, por ser a que apresentou o mais baixo preço
de acordo com o critério de adjudicação;---------------------------------------4 – Aprovar a minuta do contrato e autorizar o senhor Presidente a
outorgar o mesmo; ------------------------------------------------------------------5 – Notificar o adjudicatário para apresentar os documentos referidos
na alínea b)

do artº. 81º. do Decreto-Lei nº. 18/2008 de 29 de Janeiro

(CCP);
Todos os documentos ficam em anexo a fazer parte integrante da
presente ata.-----------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------6
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--------------- PEDIDO

DE

TRANSPORTE

–

SOCIEDADE

FILARMÓNICA GALVEENSE ------------------------------------------------------------ A Sociedade Filarmónica Galveense solicitou a cedência de duas (2)
carrinhas para deslocação a Alegrete dos alunos da Banda Juvenil e Escola
de Música no dia 3 de Abril de 2016 (Domingo). --------------------------------O senhor Presidente informou que decidiu autorizar a cedência, e propõe a
ratificação por parte da Junta. ---------------------------------------------------------------- O executivo decidiu concordar e ratificar a decisão do senhor
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- -PROPOSTAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TOSQUIA - ------------------------------------------------------------------------------------ Estão presentes propostas apresentadas pelos tosquiadores abaixo
indicados, e ordenadas pela ordem de entrada na Junta, bem como o
respetivo preço para a Prestação de serviços em referência. ----------------------------- Proposta nr. 1, de José Manuel dos Santos Nogueira, valor de €
1,80/ovino; -------------------------------------------------------------------------------------- Proposta nr. 2 , de Grupo de Tosquiadores da Tramaga, valor de €
1,79/ovino; -------------------------------------------------------------------------------------- Após a devida analise, e atendendo que o grupo de tosquiadores
de Galveias não apresentou qualquer proposta, apenas foi entregue uma
proposta em nome individual do senhor José Manuel dos Santos
Nogueira, natural de Galveias, o executivo deliberou o seguinte: ---------- Adjudicar a prestação de serviços à proposta nr.2, por ser a proposta
que faz referência a um grupo de tosquiadores e apresentar o valor mais
baixo, e informar o senhor José Manuel dos Santos Nogueira, caso seja
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do seu interesse, poderá integrar o respetivo grupo pelo preço que estes
apresentaram. --------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- -PEDIDO DE COMPRA DE SEPULTURA NO CEMITÉRIO
DE GALVEIAS -------------------------------------------------------------------------------- Está presente requerimento apresentado

pela senhora Esperança

Rocha Pego a solicitar autorização para a compra da sepultura nr. 31 do 5º.
Talhão direito, no cemitério de Galveias, onde se encontram os restos
mortais de seu marido “Américo Rodrigues Tecla”, falecido a 25/01/2016. ---------- O executivo decidiu autorizar o pedido. ---------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO PARA DESEMPENHO DE FUNÇÕES QUE NÃO
EXIJAM ESFORÇO FISICO ---------------------------------------------------------------- A senhora Rosa Maria Vences Pereira Pascoal, envia carta à Junta a
informar que pretendia começar a trabalhar, pois já se encontra de baixa
médica acerca de três anos depois de ter feito uma cirurgia à coluna, mas
que efetivamente não lhe é permitido desempenhar as funções de
trabalhadora agrícola tal como o fazia anteriormente à cirurgia, apelando à
Junta para a orientar para outro trabalho que não exija esforços físicos. --------------- O executivo depois de analisar a situação deliberou informar
que no âmbito dos serviços de agricultura, irá procurar inclui-la num
trabalho que não exija muito esforço físico. ---------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 2ª. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA JUNTA DE
FREGUESIA DE GALVEIAS ------------------------------------------------------8
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--------- Para efeitos de reforço de verbas, está presente a 2ª. modificação ao
Orçamento

e 1ª. às ações mais relevantes, da Junta de Freguesia de

Galveias, a vigorar no corrente ano, que importa tanto nos reforços como nas
diminuições no valor de € 46.610,00 (quarenta e seis mil seiscentos e dez
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------ O executivo deliberou aprovar as respetivas modificações. ----------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AJUSTE DIRETO DE
CONSULTADORIA DESTINADA GESTÃO DA EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA DA FREGUESIA DE GALVEIAS ------------------------------------------ Está presente em anexo, Informação/Proposta apresentada pelo
senhor Presidente, para a realização de uma Prestação de serviços por ajuste
direto de consultadoria no sentido de obter apoio na gestão dos diversos
trabalhos desenvolvidos na exploração agro-pecuária da Freguesia de
Galveias. ---------------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o assunto em questão deliberou
aprovar a proposta do senhor Presidente e dar seguimento ao processo
para concretização da respetiva prestação de serviços, que se considera
urgente para o normal funcionamento dos serviços. ----------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AJUSTE DIRETO DE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA À GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS NA EXPLORAÇÃO AGRO-PECUÁRIA DA
FREGUESIA DE GALVEIAS --------------------------------------------------------------- Está presente em anexo, Informação/Proposta apresentada pelo
senhor Presidente, para a realização de uma Prestação de serviços por ajuste
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direto de contratação de serviços destinada à gestão de recursos humanos na
exploração agro-pecuária da Freguesia de Galveias, a fim de permitir uma
maior funcionalidade e rentabilidade do setor agricola. ---------------------------------- O executivo depois de analisar o assunto em questão deliberou
aprovar a proposta do senhor Presidente e dar seguimento ao processo
para concretização da respetiva prestação de serviços, que se considera
urgente para o normal funcionamento dos serviços. ---------------------------------------- ELABORAÇÃO

DAS

ATAS

DA

ASSEMBLEIA

DE

FREGUESIA ----------------------------------------------------------------------------------- Considerando que este executivo ainda não tinha deliberado sobre a
recusa da elaboração das atas da Assembleia de Freguesia de Galveias por
parte da funcionária Tina Maria Laureano Rodrigues Palhão, e visto que
legalmente nada pode impor à respetiva funcionária, aceitou a sua decisão. ----------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- EMPREITADA

NR.

4/JFG/2013

–

OBRAS

DE

REABILITAÇÃO DAS CASINHAS DO RATÃO, EM FLOR DA ROSA ----------- Considerando que a Junta suspendeu a empreitada nr.4/JFG/2013 –
Obras de Reabilitação das Casinhas do Ratão, em Flor da Rosa, por
deliberação na ata nr.5/2014 de 12 de Fevereiro; ----------------------------------------- Considerando que neste momento se

reúne condições a nível

económico/financeiro para prosseguir com a mesma, o executivo deliberou
que sejam retomados os trabalhos referentes à referida empreitada. --------------------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
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ata da respetiva reunião ordinária é colocada à votação para produzir efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo dezoito horas e quarenta e
cinco minutos, o Senhor Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do
que para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que eu, Maria
Custódia Neves Laranjeira Soeiro Pexirra, redigi e vou assinar, junto com o
Senhor Presidente Rui Manuel Canha Nunes. -------------------------------------

_____________________________________________
_____________________________________________
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