JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

MINUTA DA ATA NR.6/2016
--------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE
E CINCO DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS. ---------------Presenças: Senhores Presidente, Rui Manuel Canha Nunes,
Tesoureiro Rodrigo José Laranjeira Brazão Silvestre, faltou o Secretário
Pedro Miguel Martins Gonçalves por motivos de doença. ------------------------------Início da reunião: Dezassete horas e trinta minutos (17H30). ----------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ------------------------------------EM COFRE: ---------------------------------------------------------------------------De Operações de Tesouraria……………...…………………… 0,00 €
---------De Receitas Próprias…………………………………….… 481,94€
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 43.539,34 €
---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……...….…68.434,00€
---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 141.950,81 €
---------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………………………….54.236,91€
---------Banco Comercial Português, SA……………………..…800.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.750.682,66 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.690.047,87 €
---------Operações de Tesouraria....................................................60.634,79 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 11 de fevereiro de 2016 e 24
de fevereiro de 2016, que totalizam a importância global de € 13.069,07
(treze mil sessenta e nove euros e sete cêntimos). -------------------------------------------- PROCEDIMENTO

CONCURSAL

COMUM

PARA

PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO DE ASSISTENTE
TÉCNICO DA CARREIRA GERAL DE ASSISTENTE TÉCNICO, EM
REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS
POR TEMPO INDETERMINADO ---------------------------------------------------------Tendo presente o processo referido em título e de harmonia com a
competência que me é conferida pela alínea e) do artigo 19.º, da Lei
n.º75/2013, de 12 de setembro, a Junta deliberou a contratação por tempo
indeterminado da

candidata aprovada no procedimento concursal supra

referenciado, Tina Maria Rodrigues Laureano Palhão, para a categoria de
assistente técnica, da carreira geral de assistente técnica, com a remuneração
correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria e ao nível
remuneratório 5 da tabela remuneratória única, a que corresponde o
montante pecuniário de 683,13 euros. ------------------------------------------------------ Mais deliberou ao abrigo do disposto no nr.1 da cláusula 6ª., do
Acordo Coletivo de Trabalho nr.1/2009, publicado na 2ª. série do Diário da
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República nr. 188, de 28 de setembro de 2009, extensivo a trabalhadores
detentores da carreira/categoria de Assistente Técnico, vinculados em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, não
filiados em qualquer associação sindical, através do Regulamento de
extensão nr. 1-A/2010, publicado na 2ª. série do Diário da República nr. 42
de 2 de março de 2010, que o período experimental tenha a duração de 120
dias. ----------- Nos termos do disposto no nr. 1 do artº. 46º. Da Lei nr. 35/2014, de
20 de junho, nomeia-se para júri do período experimental os seguintes
elementos:------------------------------------------------------------------------------Presidente – Rui Manuel Canha Nunes, Presidente da Junta de Freguesia de
Galveias, que será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo primeiro
vogal efetivo; --------------------------------------------------------------------------Vogais efetivos – Pedro Miguel Martins Gonçalves, Secretário da Junta de
Freguesia de Galveias e Maria Custódia Neves Laranjeira Soeiro Pexirra,
Coordenadora Técnica da mesma Junta; -------------------------------------------Vogais suplentes – Rodrigo José Laranjeira Brazão Silvestre, Tesoureiro da
Junta de Freguesia de Galveias; e, Julieta Maria Neves Laranjeira Sousa,
Assistente Técnica da mesma Junta. --------------------------------------------------------A candidata deverá celebrar contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, iniciando o período experimental de 120 dias a 1
de março de 2016. -----------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------
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--------------- CESSAÇÃO

DE

FUNÇÕES

EM

COLOCAÇÃO

DE

MOBILIDADE INTERNA INTERCARREIRAS DA TRABALHADORA
TINA MARIA RODRIGUES LAUREANO PALHÃO ----------------------------------Considerando que a trabalhadora Tina Maria Rodrigues Laureano
Palhão, em colocação de mobilidade interna intercarreiras desde 1 de junho
de 2015, foi aprovada no procedimento concursal para o preenchimento de
um posto de trabalho de assistente técnico da carreira geral de assistente
técnico, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, cessa as funções de mobilidade em 29 de fevereiro de 2016,
devido à celebração do respetivo contrato de trabalho, a partir de 1 de março
de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ FORMALIZAÇÃO ATRAVÉS DE ATO NOTARIAL DE
VENDA DE LOGRADOURO PROVENIENTE DO PRÉDIO RÚSTICO
DA FREGUESIA DE GALVEIAS, DENOMINADO TAPADA DA VINHA
----------------------- Considerando as deliberações (atas da Junta nr.12/91 de 25 de
Junho, e 12/2015 de 11 de Junho; ata da Assembleia de Freguesia nr.2/91 de
28 de Junho), e atendendo que passados estes anos, ainda não foram
efetuadas parte das escrituras dos logradouros desanexados do prédio rústico
denominado Tapada da Vinha, estando previsto as respetivas regularizações,
pelo que a pedido da notária foi deliberado o seguinte: ----------------------------------Alienar, pelo preço de quinhentos e oitenta e seis euros e setenta e
oito cêntimos, à herança de Ana Neves Silvestre, com o NIF 740 016 202 –
“Ana Neves Silvestre, Cabeça de Casal da Herança de” (de quem são
herdeiras Maria Custódia Neves Laranjeira Soeiro Pexirra e Julieta Maria
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Neves Laranjeira Sousa), de uma parcela de terreno com a área de trezentos
e oitenta e cinco vírgula setenta metros quadrados, a desanexar do prédio
descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Sor sob o número
trezentos e vinte e um, da freguesia de Galveias, para ampliar o logradouro
do prédio descrito na mesma Conservatória sob o número mil e sessenta e
oito, da freguesia de Galveias, tendo poderes para outorgar a respetiva
escritura Rui Manuel Canha Nunes, Presidente da Junta de Freguesia de
Galveias, em representação da respetiva Freguesia de Galveias, com sede no
Largo de São Pedro, Galveias, Ponte de Sor, NIPC 506 884 880. ----------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ---------- Considerando que no próximo dia 8 de março se comemora o dia
internacional da mulher, os serviços vêm propor à semelhança do que
aconteceu em anos anteriores, a oferta de uma flor a cada mulher; um ramo a
cada funcionária e um pequeno lanche no Centro de Convívio que terá lugar
no período da manhã, com os custos aproximados, conforme se indicam: ------------450 flores (gerberas) - € 225,00 (0,50 € unidade) --------------------------------40 ramos de flores às funcionárias - € 57,00 (1,50 €/unidade) -----------------Lanche convívio - € 90,00 ----------------------------------------------------------- O executivo decidiu concordar e autorizar que o evento seja
levado a efeito nas condições apresentadas. ---------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ OFERTA DE UMA LEMBRANÇA ÀS CRIANÇAS DA
FREGUESIA NA ÉPOCA DA PÁSCOA -------------------------------------------------- À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, aquando
da festividade da Páscoa, os serviços vêm propor autorização para que no
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corrente ano se proceda à oferta de uma lembrança

(embalagens de

amêndoas de chocolate ou ovo de chocolate) às crianças da freguesia que
frequentam os estabelecimentos de ensino, nomeadamente Escola Básica do
1º. Ciclo e Infantário D. Anita, que totalizam sessenta e duas. --------------------------O executivo decidiu concordar e autorizar o proposto. ----------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL - 2016 --------------------------- Os serviços apresentam programa destinado às Comemorações do 25
de Abril, a levar a efeito no corrente ano, o qual se encontra em informação
anexa, cuja estimativa prevista importa no valor total de € 880,00 (oitocentos
e oitenta euros). -------------------------------------------------------------------------------- O executivo decidiu concordar e autorizar as comemorações de
acordo com a proposta apresentada. -----------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA À CONFEÇÃO
DO PORCO E BORREGO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA 25 DE
ABRIL ----- ------------------------------------------------------------------------------------ Atendendo que a confeção do porco e borrego destinados ao
consumo aquando das comemorações do dia 25 de abril carece ser efetuada
por pessoa especializada para o efeito, o senhor Presidente propôs à
semelhança dos anos anteriores que se contactasse o senhor José Alexandre
António, de Avis, para levar a efeito a respetiva prestação de serviços, cujo
pagamento poderá ser substituído pela oferta de duas toneladas de lenha. ------------ O executivo decidiu concordar com a proposta do senhor
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------6
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--------------- ALTERAÇÃO, A PARTIR DE MARÇO DAS REUNIÕES DE
JUNTA A REALIZAR NO ANO DE 2016 ----------------------------------------------Por motivos de melhor funcionalidade para os serviços, considera-se
conveniente alterar a realização das reuniões de Junta no ano de 2016, a
partir do próximo mês de março, para a primeira e terceira quintas-feiras
de cada mês, ficando sem efeito a deliberação na ata nr.2/2016 de 13 de
janeiro. No caso de coincidirem com feriado deverão ser alteradas para outro
dia da semana. ----------------------------------------------------------------------------------O horário será pelas dezassete (17H00), ou outro horário de acordo
com a disponibilidade do executivo, mas que constará sempre no Edital que
publicitará as reuniões. ------------------------------------------------------------------------Nos termos do nr.2 do artº. 49º. Da Lei nr.75/2013 de 12 de
setembro, a primeira reunião de cada mês é pública. ---------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO – DANIFICAÇÃO DE
FECHADURAS

DAS

PORTAS

DOS

BALNEÁRIOS

DO

POLIDESPORTIVO -------------------------------------------------------------------------- Na sequência da queixa apresentada pelo Presidente da Junta de
Freguesia de Galveias contra desconhecidos que danificaram as fechaduras
das portas dos balneários do espaço do polidesportivo pertencente à Junta,
está presente notificação a dar conhecimento do arquivamento do processo,
dado que após abertura do inquérito não foi possível apurar a identidade dos
autores dos factos denunciados. ------------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento e decidiu dar também
conhecimento à Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------7
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--------------- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
COLMEIAS NAS HERDADES DAS FREIRAS E COUTADAS ------------------- O senhor Fernando José de Sousa Casaca, solicita autorização para a
colocação de umas colmeias nas Herdades das Freiras e Coutadas, no
período dos enxames e não para colocação de apiários fixos. --------------------------- O executivo decidiu autorizar desde que sejam cumpridas as
normas estabelecidas por lei quanto à distância exigida entre estas e os
apiários existentes no local. ----------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR AJUSTE DIRETO,
DESTINADA À EXTRAÇÃO DE CORTIÇA AMADIA DA HERDADE
DOS VINAGRES - 2016 ------------------------------------------------------------------- Está presente em anexo, processo para levar a efeito a extração de
cortiça amadia da Herdade dos Vinagres no ano de 2016, com base
aproximadamente de 17.000 arrobas. ----------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu concordar e dar inicio ao
respetivo procedimento. ---------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO, POR AJUSTE DIRETO,
DE BACELOS ENXERTADOS DESTINADOS À AMPLIAÇÃO DA
VINHA ----- ------------------------------------------------------------------------------------Está presente em anexo, processo destinado à aquisição e
fornecimento por ajuste direto, de bacelos enxertados destinados à ampliação
da vinha em cerca de 18,38 hectares.-------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu concordar e dar inicio ao
respetivo procedimento. -----------------------------------------------------------8
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--------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO POR AJUSTE DIRETO, DE
PAINÉIS SOLARES DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DO MONTE
DAS FREIRAS-----------------------------------------------------------------------------------------------Está presente em anexo, processo destinado à aquisição e instalação
por ajuste direto, de painéis solares destinados às instalações do Monte das
Freiras. ------------------------------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar decidiu concordar e dar inicio ao
respetivo procedimento. -------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA À PODA DE
OLIVEIRAS NAS HERDADES DAS FREIRAS E VINAGRES --------------------- O Senhor Presidente propôs à Junta autorização para levar a efeito
uma Prestação de serviços destinada à poda de oliveiras nas Herdades das
Freiras mais ou menos 3.000 e Vinagres/100, dado que estes trabalhos são
levados a efeito na presente época do ano. -------------------------------------------------O executivo depois de analisar concordou com o proposto pelo
senhor Presidente e decidiu dar inicio à referida Prestação de Serviços,
nas seguintes condições: ------------------------------------------------------------1 – A Junta aceita inscrições, mediante o pagamento de € 1,50/por
oliveira; --------------------------------------------------------------------------------2 - Os trabalhos que deverão ter início no dia 21/03/2016; -----------------3 – A poda deve ser feita de acordo com as orientações técnicas da Junta
de Freguesia e de acordo com as oliveiras já podadas como exemplo a
seguir; ---------------------------------------------------------------------------------9
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4 – O pagamento far-se-à de acordo e mediante a apresentação de fatura
(individual ou coletiva) e será feito o desconto de 11,5% para o IRS, nas
faturas em nome individual se estiver abrangido pelo regime do Iva. ------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- VENDA DE APROXIMADAMENTE 320 BORREGOS --------------- Considerando

que

existem

condições

para

a

venda

de

aproximadamente 320 borregos, o senhor Presidente propõe à Junta
autorização para que seja dado seguimento à referida venda.---------------------------- O executivo depois de analisar o assunto autorizou que a mesma
se processasse nas seguintes condições: -------------------------------------------------- Publicitar a venda através de Aviso a afixar nos lugares
públicos, e contactar os possíveis interessados;-----------------------------------------As propostas deverão ser entregues nos serviços administrativos
da sede da Junta de Freguesia, até às 10H00 do dia 15 /03/ de 2016; --------------A abertura será pelas 10H15 do dia 15/03/ 2016; ----------------------------As propostas deverão referir-se ao preço unidade; ---------------------------Definir como critério de adjudicação o valor de mais alto preço;
---------O pagamento será de 50% no ato da adjudicação, e os restantes
50% no levantamento do gado que deverá ser até ao dia 17/03/2016; -------------A Junta reserva o direito de entrega; -------------------------------------------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 subirem o preço de forma a
aproximarem-se mais do valor pretendido pela Junta. ------------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------10
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---------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
cinquenta 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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