JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

MINUTA DA ATA NR.16/2016
-------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA
DE FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA DEZASSEIS DE
JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS. ------------------------------------------ Presenças: Senhores Presidente, Rui Manuel Canha Nunes; Secretário,
Pedro Miguel Martins Gonçalves; Faltou o tesoureiro, Rodrigo José Laranjeira
Brazão Silvestre, por motivos de índole pessoal. --------------------------------------------- Início da reunião: Dezassete horas (17H00). ----------------------------------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA --------------------------------------- EM COFRE: ---------------------------------------------------------------------------- De Operações de Tesouraria……………...…………………… 0,00 €
-------- De Receitas Próprias…………………………………….… 506,67 €
-------- DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: ----------------------- Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 16.897,73 €
-------- Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........…58.516,90 €
-------- DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
-------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…..

70.042,65 €

-------- 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 €
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-------- Banco Português de Investimento - Conta à Ordem........

608,44 €

-------- 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…..…….………………...……………......…. 1.644.498,26 €
-------- Operações Orçamentais.................................................1.578.512,14 €
-------- Operações de Tesouraria....................................................65.986,12 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 20 de maio 2016 e 15 de Junho
de 2016, que totalizam a importância global de € 156.117,76 (cento e cinquenta
e seis mil cento e dezassete euros e setenta e seis cêntimos). ---------------------------------- PERÍODO DE GESTÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE
FREGUESIA DE GALVEIAS ------------------------------------------------------------------ O executivo da Junta de Freguesia de Galveias solicitou a renúncia ao
mandato através de carta dirigida ao Presidente da Assembleia de Freguesia em
10 de junho de 2016, pelo facto encontra-se num período de gestão limitada
até ser legalmente substituído, conforme determina o artº. 80º. Da lei 169/99 de
18 de setembro e artº. 1º. da Lei 47/2005 de 29 de agosto. ---------------------------------------- PEDIDO DO AUTOCARRO – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
DE PAÇO DE ARCOS --------------------------------------------------------------------------- Um professor do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos, concelho
de Oeiras, Lisboa, vem com um grupo de alunos ficar em Galveias de 28 de junho
a 7 de julho de 2016, acantonando nas instalações da Fundação Maria Clementina
Godinho de Campos. ------------------------------------------------------------------------------ Para além de conhecerem Galveias, gostavam também de visitar alguma
coisa nos arredores, pelo que solicitam à Junta se será possível alugá-lo num dia
a acertar e qual o preço a suportar. ------------------------------------------------------2
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-------- O executivo depois de analisar decidiu informar que de momento
não é possível tomar qualquer decisão sobre o assunto em referência, dado
ter solicitado a renúncia ao mandato no dia 10 de Junho de 2016 e este
período até à respetiva substituição ser de gestão limitada. ---------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- PEDIDO

DE

AUTORIZAÇÃO

PARA

EFETUAR

INTERVENÇÕES/OBRAS NO RECINTO DAS FESTAS -------------------------------- A Câmara Municipal de Ponte de Sor, vem solicitar autorização pra
efetuar intervenções/obras de remodelação/otimização do terreno utilizado como
recinto de Festas, desta localidade. -------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu autorizar visto que não traz
qualquer encargo para a Junta. --------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO –
SERVIÇOS DE AGRICULTURA -------------------------------------------------------------- Está presente comunicação dos serviços de agricultura a solicitar
autorização para que o horário de trabalho do pessoal dos serviços de agricultura
seja alterado de forma a funcionar das 6H00 até às 13H00, durante o período de
1 de Junho a 01 de outubro de 2016. ----------------------------------------------------Este pedido deve-se ao facto de melhor organização, funcionamento e
produtividade dos trabalhos agrícolas durante o período mais fresco do dia. ------------ O executivo depois de analisar decidiu informar que de momento
não é possível deliberar sobre o pedido, dado ter solicitado a renúncia ao
mandato no dia 10 de Junho de 2016 e este período até à respetiva
substituição ser de gestão limitada. ----------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------
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-------------- PEDIDO DE APOIO – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
APOIO À MÃE SOLTEIRA ------------------------------------------------------------------- A Associação Portuguesa de Apoio à mãe solteira, informa que neste
momento estão a reunir todas as ajudas possíveis para ajudar uma menina de 14
anos, natural de Odivelas devido a sofrer de Paralisia Cerebral Espástica, as quais
se destinam à aquisição de uma cadeira de rodas, dado que o custo é na ordem
dos € 6.000,00 (seis mil euros), e a família infelizmente não tem possibilidades
económicas para suportar o referido encargo. ------------------------------------------------Assim, solicitam a ajuda possível por parte da Junta. ------------------------------- O executivo tomou conhecimento e decidiu informar que se encontra
num período de gestão limitada devido a ter pedido a renúncia ao mandato,
pelo que se encontra impedido de apoiar de acordo com a alínea n) do artº.
2º. da Lei nr. 47/2005 de 29 de agosto. ------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- PEDIDO DE CEDÊNCIA DO AUTOCARRO – SOCIEDADE
FILARMÓNICA GALVEENSE ---------------------------------------------------------------- A Sociedade Filarmónica Galveense solicita a cedência do autocarro para
o dia 18/06/2016 para deslocação da Banda à Casa dos Avós, em Ponte de Sor,
com partida prevista pelas 14H30 e hora provável de regresso pelas 19H00. ----------- O executivo depois de analisar deliberou informar que não há
disponibilidade para a respetiva cedência dado o autocarro se encontrar na
oficina. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- PEDIDO DE CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – JUNTA DE
FREGUESIA DE MONTARGIL --------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia de Montargil, solicita transporte para os alunos da
Banda da Sociedade Filarmónica de Galveias, a fim de se deslocarem a Montargil
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para a realização de um pequeno concerto em conjunto com os alunos da Escola
de Música de Montargil, no âmbito do Projeto “Rota dos Coretos”, no dia 18 de
Junho do corrente ano, cerca das 17H30, junto da Igreja de São Sebastião. ------------- O executivo depois de analisar deliberou informar que não há
disponibilidade para a respetiva cedência dado o autocarro se encontrar na
oficina. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ------------------------------------------- O Município de Ponte de Sor envia Edital referente à proposta de
colocação de sinalização de sentido único e com paragem apenas para largada e
tomada de passageiros junto ao Infantário Dona Anita, em Galveias. -------------------- O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE A VENDA DE
SOBREIROS SECOS NA HERDADE DAS COUTADAS -------------------------------- Está presente relatório referente à abertura de propostas e decisão de
adjudicação referente à venda de 113 sobreiros secos na Herdade das Coutadas,
para efeitos de homologação. -------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar concordou com a decisão do senhor
Presidente, atendendo que se trata de um assunto que é de caráter corrente
e inadiável, porque a não ser finalizada a referida venda poderá trazer
prejuízos financeiros para a autarquia. ----------------------------------------------------- Pelas razões mencionadas foi decidido homologar o referido
relatório. -------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------
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-------------- PEDIDO DE LICENÇA SEM RETRIBUIÇÃO – RAUL
MANUEL MENDES RAMOS ------------------------------------------------------------------ O trabalhador da Junta Raul Manuel Mendes Ramos, com a categoria de
Motorista de Pesados, vem solicitar a concessão de licença sem retribuição pelo
período de seis meses, a partir do dia 20 de Junho de 2016, por motivos de
formação rodoviária.------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o pedido e atendendo que a situação
está prevista no Código de Trabalho, conforme nr. 2 do artº. 317º., decidiu
autorizar a concessão nas condições solicitadas. ------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO – PISCINAS --------------- Em anexo está presente proposta apresentada pelo senhor Presidente
sobre a constituição de Fundo de Maneio que se passa a transcrever: -------------------- “De acordo com o Decreto-Lei nr. 54-A/99 de 22 de Fevereiro, no que
respeita à conta nr. 118 do POCAL, proponho que seja autorizado a constituição
do Fundo de Maneio abaixo referido, o qual é julgado necessário e conveniente
para o normal funcionamento dos serviços da Piscina: -------------------------------------- 1. Serviços da Piscina: ------------------------------------------------------------------- 50 € – Responsável “ Nuno Miguel Brazão da Silva Barradas;” ------------------ A Junta após a devida análise decidiu aprovar a proposta
apresentada. --------------------------------------------------------------------------------------- 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. --------------------------------------------------6
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-------- 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. --------------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________
_____________________________________________
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