JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
MINUTA DA ATA NR.4/2016
--------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA ONZE
DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS. ---------------------------Presenças: Senhores Presidente, Rui Manuel Canha Nunes,
Secretário, Pedro Miguel Martins Gonçalves e Tesoureiro Rodrigo José
Laranjeira Brazão Silvestre. ------------------------------------------------------------------Início da reunião: Dezassete horas e trinta minutos (17H30). ------------------------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ------------------------------------EM COFRE: ---------------------------------------------------------------------------De Operações de Tesouraria……………...…………………… 0,00 €
---------De Receitas Próprias…………………………………….… 1.280,01€
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 43.539,34 €
---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……...….…54.741,72€
---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 142.874,88 €
---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem…….................

9.839,22 €

---------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………………………….....889,78 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..…850.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.735.365,39 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.675.281,54 €
---------Operações de Tesouraria....................................................60.083,85 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 28 de janeiro de 2016 e 10
de fevereiro de 2016, que totalizam a importância global de € 32.163,51
(trinta e dois mil cento e sessenta e três euros e cinquenta e um
cêntimos).
--------------- ENVIO DE COMPROVATIVOS PARA ATRIBUIÇÃO DE
SUBSIDIOS – SOCIEDADE FILARMÓNICA GALVEENSE ------------------------ Estão presentes documentos comprovativos da gratificação atribuída
ao Maestro e Monitor da Banda e Escola de Música da Coletividade, e outras
despesas relacionadas com a Banda e Escola de Música, respeitantes ao
período de outubro a dezembro/2015, no valor total de € 1.549,90 (Mil
quinhentos e quarenta e nove euros e noventa cêntimos) ---------------------------------O executivo depois de analisar decidiu proceder ao pagamento
em conformidade com a deliberação de

27/03/2014) , no entanto a

Sociedade Filarmónica Galveense, deve ser informada do seguinte: ------ Antes da aquisição de qualquer material, deve ser comunicada à Junta
de Freguesia de Galveias a intenção devidamente adjudicada de
adquirir; -------------------------------------------------------------------------------2
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- O pagamento ao Maestro e ao Monitor da Banda e Escola de Música,
deve ser comprovado pela Sociedade Filarmónica Galveense através de
um documento bancário, dado a inexistência de documento de modelo
oficial apresentado à Coletividade.--------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO NO MONTE DA
TORRE DE SEPÚLVEDA ------------------------------------------------------------------- A senhora Maria Augusta R. Sequeira Mendes Pereira da Fonseca,
na qualidade de representante da Sociedade Master Vitoria Lda., solicita à
Junta de Freguesia a cedência de um espaço no Monte da Torre para guardar
aproximadamente 40.000 arrobas de cortiça, provenientes da extração
prevista realizar nas suas propriedades no corrente ano. ------------------------Mais informa que mediante o respetivo pagamento, pretende utilizar a
balança sediada no Monte da Torre, que certamente se encontra certificada. --------- O executivo decidiu autorizar a cedência do espaço junto ao
campo de tiro, -não se responsabilizando por quaisquer danos que
eventualmente possam vir a acontecer-, e a utilização da balança desde
que seja durante o horário normal de trabalho do funcionário que
manuseia a mesma. --------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE TRANSPORTE DESTINADO A VISITA DE
ESTUDO – ESCOLA SECUNDÁRIA DE PONTE DE SOR --------------------------- A Diretora de turma do Curso Vocacional de nível secundário
“Técnica de Comércio, Publicidade e Marketing”, informa que está prevista
a realização de uma visita de estudo, à Fábrica da ANCOR em Guilhabreu
(Maia – Vila do Conde), no próximo dia 8 de abril, sexta-feira, pelo que
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solicita transporte que permita a realização da referida visita. Mais informa
que a mesma inclui alunos de Galveias. ----------------------------------------------------O executivo decidiu autorizar a cedência desde que suportem o
encargo constante no artº. 8º. do regulamento em vigor, bem como as
despesas com o motorista. ------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ CONSTITUIÇÃO DOS NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS PARA O
QUADRIÉNIO

2016-2019

–

ASSOCIAÇÃO

COMUNITÁRIA

RECREATIVA E CULTURAL VALDOARQUENSE --------------------------------- A Associação Comunitária Recreativa e Cultural Valdoarquense,
vem comunicar a composição dos seus órgãos sociais para o quadriénio
2016-2019, resultante das eleições realizadas no passado dia 16 de Janeiro
de 2016 e agradecem a colaboração

prestada pela Junta de Freguesia

mostrando-se disponíveis para colaborar dentro das possibilidades.-------------------- O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- AUTORIZAÇÃO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE –
ESCOLA SECUNDÁRIA DE PONTE DE SOR ----------------------------------------- O senhor Presidente informa que autorizou a cedência do autocarro
no dia 4 de fevereiro 2016, quinta-feira, à Escola Secundária de Ponte de
Sor, nos termos do artº. 8º. do regulamento em vigor, para a realização de
uma visita de estudo a Lisboa ao evento “O chocolate em Lisboa – Campo
Pequeno”, submetendo à Junta para a devida ratificação. -------------------------------- O executivo concordou e decidiu ratificar a decisão do senhor
Presidente -------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------
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--------------- PEDIDO DE TRANSPORTE – ESCOLA SECUNDÁRIA DE
PONTE DE SOR ----------------------------------------------------------------------------- Um grupo de alunos da Escola Secundária de Ponte de Sor, do 11º.
Ano, turma H, Curso profissional Técnico de Restauração, solicitou
transporte para se deslocarem no próximo dia 12 de fevereiro de 2016 a uma
visita de estudo, às instalações da Escola de Hotelaria e Turismo de
Portalegre, com partida prevista às 8H30 e regresso para Ponte de Sor às
16H00, o que foi autorizado pelo senhor Presidente, dado a data ser próxima
da reunião de Junta, pelo que se submete para a devida ratificação. As
condições foi de que a Escola suportará o encargo nas condições previstas no
artº. 8º. do regulamento em vigor. ----------------------------------------------------------------- O executivo concordou e decidiu ratificar a decisão do senhor
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA
FORMAÇÃO/CURSO ---------------------------------------------------------------------- O senhor Ricardo Alexandre Albuquerque C. Cavalheiro da Silva,
solicita à Junta um espaço para a realização de uma formação/curso
denominada REIKI, a ser administrada a cerca de 10 pessoas, cuja realização
está prevista para o próximo dia 22 de fevereiro ou 26 de março próximo,
entre as 9H30 e as 19H30. ------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar decidiu autorizar a cedência do edifício
do mercado para o dia 26 de março de 2016, não sendo possível
disponibilizar o mesmo na data apresentada como alternativa (22 de
fevereiro de 2016). -------------------------------------------------------------------5
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---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ADJUDICAÇÃO POR AJUSTE DIRETO DE UM TRATOR
POMAREIRO E RESPETIVAS ALFAIAS AGRICOLAS------------------------------Na sequência do ajuste direto destinado à Aquisição e Fornecimento
de um trator pomareiro e respetivas alfaias agrícolas, 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 pela firma M.J.C.P. – Auto
Agrícola Estremocense Unipessoal, Lda, de Estremoz, e adjudicar a
aquisição pelo valor total de € 49.533,59 (Quarenta e nove mil
quinhentos e trinta e três euros e cinquenta e nove cêntimos), 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 exigíveis nas alíneas b), d) e),
e
i) do artº. 55º. Do CCP.-----------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------6
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--------------- -ADJUDICAÇÃO

POR

AJUSTE

DIRETO

PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS” -----------Na sequência do ajuste direto destinado à Prestação de serviços de
“Análise de Procedimentos”, 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;------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu o seguinte:-------------------1 – Aprovar a proposta apresentada pela empresa Luis Miguel Sousa
Cadete Unipessoal, Lda., do Entroncamento, e adjudicar a prestação de
serviços pelo valor total de € 9.360,00 (Nove mil trezentos e sessenta
euros), acrescido do Iva à taxa legal em vigor; --------------------------------3 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d) e),
e i) do artº. 55º. Do CCP;-------------------------------------------------------------4- Dispensar o contrato escrito ao abrigo da alínea a) do nr. 1 do artº.
95º. do Código dos Contratos Públicos. --------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ -PREVISÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES ANO
LETIVO 2016/2017 ---------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Ponte de Sor no sentido de fazer uma
previsão dos transportes escolares no ano letivo 2016/2017, solicita sobre a
disponibilidade da Junta em garantir mediante a assinatura de protocolo, o
transporte de dois alunos do Monte de Vale de Barrocas onde residem, para a
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paragem de autocarro em Galveias, e vice-versa, dado que se encontram a
estudar em Ponte de Sor. ----------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu informar não ser possível
à Junta a cedência de transporte, pois não dispõe de viaturas
certificadas para transporte de crianças em idade escolar. --------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ - REALIZAÇÃO DO CONGRESSO AMALENTEJO -------------------A Comissão Promotora sobre o Congresso AMAlentejo, solicita a
divulgação da realização do Congresso no dia 2 de abril, em Tróia, enviando
para o efeito diversa documentação nomeadamente o respetivo Regulamento. -----------O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- - FEIRA DE PROMOÇÃO TURÍSTICA DE PORTUGAL –
BOLSA DE TURISMO DE LISBOA-------------------------------------------------------O Município de Ponte de Sor informa que irá estar presente na maior
feira de promoção turística de Portugal – a bolsa de turismo de Lisboa, nos
dias 2 a 6 de março de 2016. Como forma de organizar a respetiva
participação no evento, questionam se a Junta está interessada em usufruir do
espaço do Município de Ponte de Sor durante determinado período de tempo,
como forma de promover as suas atividades. Em caso afirmativo, depois sernos-á comunicado as datas e horários disponibilizados para o efeito. ------------------O executivo depois de analisar decidiu participar e solicitar para
que lhe seja comunicado a data conveniente para o efeito, bem como o
respetivo horário. ----------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- - VISITA SÉNIOR – ESPETÁCULO “A REPUBLICA DAS
BANANAS” ---------------------------------------------------------------------------8
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---------Considerando que está em cena no Teatro Politeama em Lisboa, o
espetáculo de Filipe La Féria “A Republica das Bananas”, que se realiza em
matinées

durante

a

semana

com

condições

especiais

para

Associações/Instituições e grupos, conforme consta no mail em anexo, os
serviços propõem caso a Junta entenda, que se providencie uma visita sénior
para o próximo dia 23 de março e/ou 30 do mesmo mês caso assim se
justifique. ---------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu pôr à disposição
transporte para o efeito, devendo os serviços inicialmente aceitarem
inscrições para a deslocação de possíveis interessados no dia 23/03/2016.
--------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- - PEDIDO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAÇÃO A
CONSULTA------------------------------------------------------------------------------------O senhor José António Santos Cardoso solicitou transporte para
deslocação a Portalegre no dia 17 de Fevereiro de 2016, pelas 18H00, a uma
consulta externa ao Hospital daquela localidade. ------------------------------------------O executivo depois de analisar e atendendo que se trata de uma
pessoa carenciada, sem meios próprios, e devido à hora tardia da
consulta,

que não lhe permite a deslocação em transportes públicos,

decidiu muito excecionalmente autorizar a cedência. --------------------------------- Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DESTINADA

A

PODA

E

FORMAÇÃO DE PINHEIRAS NAS HERDADES DE LARANJEIRA E
VALE DE PENEDO ------------------------------------------------------------------
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--------- Considerando a necessidade de proceder a trabalhos referentes a
Formação e Poda de pinheiras, a Junta deliberou dar inicio a uma prestação
de serviços nas seguintes condições; ------------------------------------------------ A prestação de serviços destina-se a naturais e/ou residentes na
Freguesia; ------------------------------------------------------------------------------ As pinheiras situam-se nas Herdades de Laranjeira e Vale de Penedo; - A proposta deverá apresentar o valor por pinheira; ----------------------- A proposta deverá ser entregue na Secretaria da Junta de Freguesia,
até à 16H00 do dia 19/02/2016; ---------------------------------------------------- A abertura da mesma terá lugar nesse mesmo dia, pelas 16H15;--------- Os trabalhos terão que se realizar até ao dia 30/03/2016; ------------------ O pagamento far-se-á semanalmente mediante a apresentação de
fatura;
- O critério de adjudicação será o da proposta que apresentar o preço
mais baixo; ----------------------------------------------------------------------------- A Junta reserva o direito de entrega se os valores apresentados não lhe
convierem; ----------------------------------------------------------------------------- Se, não houver lugar a adjudicação após abertura e análise das
propostas, a Junta autoriza que posteriormente o senhor Presidente
venha a contactar possíveis interessados em reduzirem o preço de forma
a aproximarem-se mais do pretendido pela Junta e seja enquadrável no
preços praticados na região. ----------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ LEILÃO DE BOVINOS – HERDADE DAS FREIRAS ---------
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--------- O Senhor Presidente propôs que se levasse a efeito no próximo dia 3
de março

de 2016, um leilão na Herdade das Freiras para a venda

aproximada de 30 bezerros. ------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar concordou com o proposto pelo
senhor Presidente e decidiu aprovar a venda através de leilão, nas
seguintes condições: -----------------------------------------------------------------1 – Os bovinos estão com a classificação B4, T3, L4; -------------------------2 – O gado encontra-se devidamente separado e identificado, podendo
ser visto no dia da venda da citada herdade; ----------------------------------3 – As ofertas são verbais sem valor inicial e por unidade, não inferior a
€ 5,00; ---------------------------------------------------------------------------------4 – O gado será adjudicado pela maior oferta, acrescido do valor do Iva
à taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------------5 – A Junta reserva o direito de não efetuar a adjudicação se o valor lhe
não convier. ------------------------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- - APANHA DE CILARCAS NAS PROPRIEDADES DA
FREGUESIA DE GALVEIAS -------------------------------------------------------------- Em seguimento a diversos pedidos de autorização que têm chegado a
esta Junta para a apanha de cilarcas nas suas propriedades, foi decidido pelo
executivo à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores o
seguinte:
---------Autorizar a apanha no corrente ano, mediante o pagamento de €
10,00/dia, sendo emitido cartão pela Junta de Freguesia a comprovar a
respetiva autorização. ----------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------11
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--------------- - HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE A VENDA
DE BOVINOS------------------------------------------------------------------------------------------------ Está presente relatório referente à venda de bovinos, através de
leilão, os quais importaram no valor de € 34.130,00 (trinta e quatro mil
cento e trinta euros), acrescido do Iva. ---------------------------------------------O executivo decidiu homologar o mesmo. ----------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- - PEDIDO DE TAÇA OU TROFÉU – ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA RECREATIVA E CULTURAL --------------------------------------- A Associação Comunitária Recreativa e Cultural Valdoarquense,
solicita uma taça ou troféu a fim de ser disputada numa prova na modalidade
de Malha, integrada no Ranking de Jogos Tradicionais que se realizará no
próximo dia 6 de março de 2016, na localidade de Vale do Arco. -------------O executivo decidiu oferecer (2) duas embalagens de vinho/2015 de 3
garrafas/cada. --------------------------------------------------------------------------------- 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. ---------------------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo dezanove horas e trinta
minutos, o Senhor Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do que
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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. -------------------------------------

_____________________________________________
_____________________________________________

INDICE DA ATA NR. 4 DE 11/02/2016
MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
REALIZADA NO DIA ONZE DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS. ........................ 1
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA .............................................................................................................. 1
ENVIO DE COMPROVATIVOS PARA ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS – SOCIEDADE
FILARMÓNICA GALVEENSE .......................................................................................................................... 2
PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO NO MONTE DA TORRE DE SEPÚLVEDA ................................. 3
PEDIDO DE TRANSPORTE DESTINADO A VISITA DE ESTUDO – ESCOLA SECUNDÁRIA DE
PONTE DE SOR .................................................................................................................................................... 3

13

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
CONSTITUIÇÃO DOS NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS PARA O QUADRIÉNIO 2016-2019 –
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RECREATIVA E CULTURAL VALDOARQUENSE ........................... 4
AUTORIZAÇÃO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – ESCOLA SECUNDÁRIA DE PONTE DE
SOR ......................................................................................................................................................................... 4
PEDIDO DE TRANSPORTE – ESCOLA SECUNDÁRIA DE PONTE DE SOR .......................................... 5
PEDIDO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA FORMAÇÃO/CURSO ..................................... 5
ADJUDICAÇÃO POR AJUSTE DIRETO DE UM TRATOR POMAREIRO E RESPETIVAS
ALFAIAS AGRICOLAS....................................................................................................................................... 6
-ADJUDICAÇÃO POR AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “ANÁLISE DE
PROCEDIMENTOS”............................................................................................................................................ 7
-PREVISÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2016/2017 .............................................. 7
- REALIZAÇÃO DO CONGRESSO AMALENTEJO ...................................................................................... 8
- FEIRA DE PROMOÇÃO TURÍSTICA DE PORTUGAL – BOLSA DE TURISMO DE LISBOA ........... 8
- VISITA SÉNIOR – ESPETÁCULO “A REPUBLICA DAS BANANAS” ..................................................... 8
- PEDIDO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAÇÃO A CONSULTA ......................................................... 9
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A PODA E FORMAÇÃO DE PINHEIRAS NAS
HERDADES DE LARANJEIRA E VALE DE PENEDO .................................................................................. 9
LEILÃO DE BOVINOS – HERDADE DAS FREIRAS ................................................................................... 10
- APANHA DE CILARCAS NAS PROPRIEDADES DA FREGUESIA DE GALVEIAS .......................... 11
- HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE A VENDA DE BOVINOS ............................................... 12
- PEDIDO DE TAÇA OU TROFÉU – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RECREATIVA E
CULTURAL ......................................................................................................................................................... 12

14

