JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

MINUTA DA ATA NR.15/2016
-------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA
DE FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA DOIS DE JUNHO
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 (17H00). ----------------------------------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA --------------------------------------- EM COFRE: ---------------------------------------------------------------------------- De Operações de Tesouraria……………...…………………… 0,00 €
-------- De Receitas Próprias…………………………………….… 294,98 €
-------- DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: ----------------------- Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 16.590,23 €
-------- Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........…45.935,27 €
-------- DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
-------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…..

78.085,15 €

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

12.096,96 €

-------- 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…..…….………………...……………......…. 1.639.439,94 €
-------- Operações Orçamentais.................................................1.567.349,24 €
-------- Operações de Tesouraria....................................................72.090,70 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 19 de maio 2016 e 1 de Junho
de 2016, que totalizam a importância global de € 119.663,82 (cento e dezanove
mil seiscentos e sessenta e três euros e oitenta e dois cêntimos). ----------------------------- MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM A CASA DO
POVO DE GALVEIAS -------------------------------------------------------------------------- Por haver impedimento por parte do Tesoureiro da Junta, senhor Rodrigo
José Laranjeira Brazão Silvestre relativamente a este assunto, dado ser Presidente
da Assembleia da Casa do Povo de Galveias e também porque se trata de uma
situação que se enquadra na alínea b) do nr.1 do artº. 69 do Código de
Procedimento Administrativo, este saiu da sala não participando na discussão e
votação do mesmo assunto.----------------------------------------------------------------------- Considerando a inexistência de recursos humanos suficientes na área
sócio cultural da Junta de Freguesia de Galveias, de forma a permitir o normal
funcionamento dos serviços; --------------------------------------------------------------------- Considerando que foi lançado através do Instituto de Emprego e
Formação Profissional um projeto que que visa medida de Estimulo de Emprego;--------- Considerando que perante as necessidades da Junta foi acordado a Casa
do Povo de Galveias candidatar-se a um projeto para duas pessoas e a Junta de
Freguesia assegurar os respetivos encargos; ------------------------------------------2
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--------- Assim, está presente minuta de protocolo a fim de ser apreciada e
aprovada pela Junta de Freguesia; --------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu concordar e aprovar a
minuta de protocolo remetendo para apreciação e aprovação da Assembleia
de Freguesia de acordo com o determinado na alínea n) da Lei nr. 75/2013
de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------- Aprovado pelo Presidente e Secretário. -------------------------------------------- De, seguida o tesoureiro entrou na sala e retomou o seu lugar. -------------------------- AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA USADO, MARCA
NEW HOLLAND, MODELO T1030 DT ----------------------------------------------------- Está presente em anexo, processo destinado à aquisição de um trator
agrícola usado, marca New Holland, modelo T130 DT, destinado á atividade
agro-pecuária da Junta de Freguesia de Galveias. ------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu concordar e dar inicio ao
respetivo procedimento. ------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- PEDIDO

DE

ATRIBUIÇÃO

DE

PRÉMIO

–

CENTRO

CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE AVIS -------------------------------------------------------------------------- O Presidente do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da
Câmara Municipal de Avis, vai levar a efeito o seu XVIII Convívio de Pesca
Desportiva interautarquias, a realizar no dia 23 de Julho de 2016 na Barragem do
Maranhão, em Avis. ------------------------------------------------------------------------------- Para o efeito solicitam a colaboração da Junta através da oferta de uma
taça ou troféu, ou outra lembrança para disputar na referida prova. ----------------------- O executivo depois de analisar decidiu oferecer três caixas de vinho
Marques Ratão, do ano de 2005. ------------------------------------------------------3
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-------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- APRESENTAÇÃO DO PROJETO SOBRE A REALIZAÇÃO DE
CAMPO DE FÉRIAS RESIDENCIAL ------------------------------------------------------ A Educadora de Infância, Luísa Isabel Martins Rodrigues Monteiro, em
seguimento envia documentação sobre a possibilidade de realização de Campo
de Férias Residencial para efeitos de ser analisada. ----------------------------------------- O executivo depois de analisar o pedido decidiu autorizar, mediante
condições e valores a combinar. --------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- VENDA DE LÃ BRANCA/PRETA ------------------------------------------- Está presente informação dos serviços sobre o peso total da Lã
branca/Preta, que importa em 7303 Kg (+ 6613 Kg de lã branca e 690 Kg de lã
preta). ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Junta tomou conhecimento e decidiu que se proceda à venda de
acordo com as seguintes condições: --------------------------------------------------1 – As propostas devem referir o preço por quilo e ser entregues nos serviços
administrativos da Junta, por mão própria, ou, para o e-mail

geral@jfgalveias.pt, até às 16H00 do dia 16 de Junho de 2016; ----------------2 – A abertura das propostas efetuar-se-á nesse mesmo dia 16 de Junho de
2016, pelas 16H15; -----------------------------------------------------------------------3 – O pagamento será feito conforme se indica: ------------------------------------ 50% no ato da adjudicação; ---------------------------------------------------------- 50 % no levantamento da lã. --------------------------------------------------------4 – O critério de adjudicação será o de mais alto preço; ------------------------5 – Será reservado o direito de entrega se o valor não convier à Junta. -------------- Aprovado por unanimidade.-- ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE DONATIVO PARA CONVÍVIO PISCATÓRIO --4
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-------- O Centro Comunitário de Santa Margarida de Aldeia Velha, vai realizar
o seu 14º. Convívio Piscatório na Barragem do Maranhão no dia 2 de Julho de
2016, pelo que solicitam a colaboração através da oferta de um donativo, que
poderá ser monetário ou outro, como por exemplo troféu ou material de pesca.-------- O executivo decidiu oferecer 3 caixas de vinho Marques ratão, do
ano 2005. -------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS
DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
DE PONTE DE SOR – ÁREA DA EDUCAÇÃO ------------------------------------------- Está presente protocolo de cooperação celebrado entre as Juntas de
Freguesias do concelho de Ponte de Sor e o Agrupamento de Escolas de Ponte de
Sor, que visa regular as condições relativas à operacionalização das competências
transferidas na área da educação pelas Juntas de Freguesia no que respeita ao
disposto na alínea mm), do artº. 16º. Da Secção III, da Lei 75/2013 de 12 de
Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- O executivo decidiu concordar e aprovar o respetivo protocolo que
se refere ao ano letivo 2015/2016 a remeter à Assembleia para a respetiva
apreciação e aprovação. ------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- VENDA DE APROXIMADAMENTE 550 BORREGOS DAS
HERDADES CANTARINHO, LARANJEIRA E FREIRAS ------------------------------ Considerando que existem condições para a venda de aproximadamente
550 borregos, o senhor Presidente propõe à Junta autorização para que seja dado
seguimento à referida venda. --------------------------------------------------------------
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-------- O executivo depois de analisar o assunto autorizou que a mesma se
processe nas seguintes condições ------------------------------------------------------------- Publicitar a venda através de aviso a afixar nos lugares públicos, e
contactar os possíveis interessados; ---------------------------------------------------------- Os borregos estarão agrupados em três lotes: ----------------------------- 280 Borregos do rebanho da herdade do Cantarinho; ------------------------- 200 Borregos do rebanho da herdade da Laranjeira; -------------------------- 70 Borregos do rebanho da herdade das Freiras; --------------------------------------- As propostas deverão ser entregues nos serviços administrativos da
sede da Junta de Freguesia, até às 16H00 do dia 16/06/2016;--------------------------- A abertura será pelas 16H30 do dia 16/06/2016; --------------------------------- As propostas deverão referir-se ao preço de unidade para o lote total,
ou por unidade em lote de peso; -------------------------------------------------------------- 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 21/06/2016; ----------------------- A Junta reserva o direito de entrega se os preços não lhe convierem;
-------- Se4, não houver lugar a adjudicação após abertura e análise das
propostas, a Junta autoriza 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. ---------------------------------------------------------------- VENDA DE APROXIMADAMENTE 187 CABEÇAS DE GADO
DE REFUGO (OVELHAS E CARNEIROS) ------------------------------------------------ Considerando que só agora estão criadas as condições para a venda de
aproximadamente 187 cabeças de gado de refugo (182 – ovelhas e 5 – carneiros),
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das herdades do Cantarinho, Laranjeira e Freiras, o senhor Presidente propõe à
Junta autorização para que seja dado seguimento `a referida venda. --------------------- O executivo depois de analisar autorizou que a mesma se processe
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 16H30 do dia 16/06/2016;--------------------------- A abertura será pelas 16H45 do dia 16/06/2016; --------------------------------- As propostas deverão referir-se ao preço de unidade devendo
discriminar separadamente o preço para compra das ovelhas e o preço para
compra dos carneiros; -------------------------------------------------------------------------- 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; ---------------------------------------------------------------------- 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. ---------------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO, POR
AJUSTE, DIRETO DE BACELOS ENXARTADOS DESTINADOS À
AMPLIAÇÃO DA VINHA --------------------------------------------------------------------- Na sequência do ajuste direto à aquisição e fornecimento por ajuste direto
de bacelos enxertados destinados à ampliação da vinha, ao abrigo do Código dos
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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 Vitigene Agro-Pecuária,
Ldª., e adjudicar a aquisição, pelo valor total de € 72.810,00, (setenta e dois
mil oitocentos e dez euros), acrescido do Iva à taxa legal em vigor; ----------2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d) e), e i)
do artº. 55º. Do CCP; -------------------------------------------------------------------3 – Dispensar o contrato escrito ao abrigo da alínea c) do nr.1 do artº. 95º.
Do Código dos Contratos Públicos. ---------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO

DA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DESTINADA A UM NADADOR SALVADOR PARA O COMPLEXO DAS
PISCINAS, E APOIO NA ÁREA DE DESPORTO E CULTURA --------------------- Na sequência do ajuste direto destinado à Prestação de serviços, por
ajuste direto de um Nadador Salvador para o Complexo das Piscinas, em
Galveias, e apoio na área de Desporto e Cultura, 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 pelo senhor Carlos Filipe Soeiro
Carvalho, de Galveias, e adjudicar a prestação de serviços pelo valor total
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de € 5.400,00 (Cinco mil quatrocentos euros), acrescido do Iva à taxa legal
em vigor; -----------------------------------------------------------------------------------2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d) e9, e i)
do artº. 55º. Do CCP; -------------------------------------------------------------------3 – Aprovar a minuta do contrato e autorizar o senhor Presidente nos termos
do nr.3 do artº. 106 do CCP, a outorgar o mesmo.---------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS,

POR

AJUSTE

DIRETO,

DESTINADA À CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO
DE DIVERSOS TRABALHOS AGRÍCOLAS ---------------------------------------------- Está presente em anexo, Informação/proposta do senhor Presidente
destinada à contratação de mão de obra, por ajuste direto, para execução de
diversos trabalhos agrícolas. -------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu concordar e dar inicio ao
respetivo procedimento. ----------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- GESTÃO DE COMBUSTÍVEL EM ESPAÇO RURAL ------------------ O Município de Ponte de Sor, informa que de acordo com a legislação
atualmente em vigor, os proprietários com terrenos confinantes aglomerados
populacionais e / ou edificações em meio rural são obrigados a efetuar a gestão
de combustíveis numa faixa superior a 100 metros/aglomerados populacionais ou
50 metros edificações isoladas. Assim, dado a aproximação do período critico no
que toca aos incêndios florestais, o Município solicita à Junta de Freguesia auxilio
na identificação dos proprietários e da áreas onde seja necessários intervir, de
forma a que, em caso de incêndio florestal a defesa dos aglomerados
populacionais e das edificações em meio rural seja assegurada. -------------------9
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-------- O executivo depois de analisar tomou conhecimento e decidiu que
devem os serviços proceder em conformidade. -------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- PEDIDO DE TRANSPORTE – SOCIEDADE FILARMÓNICA
GALVEENSE ------------------------------------------------------------------------------------- A Sociedade Filarmónica Galveense solicita a cedência de uma carrinha
de 9 lugares para o dia 4/06/2016(sábado), para deslocação a Ponte de sor e viceversa, com hora de saída pelas 15H00 e hora provável de regresso 19H00, a fim
de participar num Concerto da FINA – Filarmónica Infantil Norte alentejano. --------- O executivo

depois de analisar deliberou autorizar a cedência

mediante as condições determinadas no artº. 8º. Do regulamento em vigor--------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- NOTA

DE

NOTIFICAÇÃO

–

TRIBUNAL

CENTRAL

ADMINISTRATIVO DO SUL ---------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia de Galveias foi notificada do conteúdo do acórdão
relativamente à ação que foi instaurada pelo senhor Inácio Manuel Mendes pires
contra a Junta de freguesia de Galveias, tendo sido considerado que não houve
contrato de trabalho em funções públicas. ----------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------- PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ENVIO DE
COMPROVATIVOS ---------------------------------------------------------------------------- A Sociedade Filarmónica Galveense em cumprimento à deliberação da
Junta de 27 de Março de 2014, envia documentação relativa a despesas efetuadas
com a Banda.. --------------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar deliberou autorizar o pagamento das
despesas, excepto do gasóleo, cujo valor importa no total de € 2.929,00 (Dois
mil novecentos e vinte e nove euros). ------------------------------------------------10
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-------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- PROGRAMA

DAS

COMEMORAÇÕES

DO

DIA

DA

FREGUESIA – 10 DE JUNHO DE 2016 ----------------------------------------------------- Está presente Programa definitivo relativo às Comemorações do Dia da
Freguesia a realizar em 10 de Junho de 2016. ------------------------------------------------ O executivo depois de analisar deliberou autorizar o programa e as
respetivas despesas. ------------------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE OLIVEIRAS E SAPATAS
------- Está presente proposta apresentada pela firma António Brazão Silvestre,
Ldª., para compra de umas oliveiras e sapatas que se encontram arrancadas junto
ao recinto das festas. ------------------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar decidiu vender de acordo com a
proposta apresentada no valor de € 20 (vinte euros). ------------------------------------ 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 dezanove horas e vinte 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. --------------------------------------------------------------------------------

11

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

_____________________________________________
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