JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

MINUTA DA ATA NR.17/2016

-------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA
DE FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA ONZE DE JULHO
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……………………………………… 310,09 €
-------- DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: ---------------------- Conta à Ordem n.º 997-530……………………………

7.753,88 €

-------- Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)…………........…30.386,01 €
-------- DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
-------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….
-------- Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

54.845,57 €
806,13€

-------- 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........

608,44 €

-------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta a Prazo….......400.000,00 €
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-------- Banco Comercial Português, SA…………………………. 4.236,91€
-------- Banco Comercial Português, SA……… ………………800.000,00 €
-------- TOTAL………………………...…… ………......…. 1.530.539,03 €
-------- Operações Orçamentais.................................................1.454.367,13 €
-------- Operações de Tesouraria....................................................76.171,90 €
PAGAMENTOS:. Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 16 de junho 2016 e 08 de julho
de 2016, que totalizam a importância global de € 162.225,70 (cento e sessenta e
dois mil duzentos e vinte e cinco euros e setenta cêntimos). ---------------------------------- ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO
DE UM TRATOR AGRICOLA USADO, MARCA NEW HOLLAND,
MODELO T1030 DT ---------------------------------------------------------------------------- Em seguimento ao processo referente à aquisição de um trator agrícola
usado, marca New Holland, modelo T1030 DT, destinado à atividade agropecuária da Junta de Freguesia de Galveias, está presente proposta apresentada
pela firma convidada Auto Selsor, Lda., de Ponte de Sor, a qual se encontra em
anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar e atendendo que se encontra numa
situação de gestão limitada, encontrando-se impedida de deliberar ou
decidir sobre determinadas matérias, nomeadamente adjudicação relativa à
aquisição de bens e serviços, decidiu anular o procedimento. ------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- TERMO DE NOTIFICAÇÃO -------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que foi prestar declarações referentes ao
processo sobre o cheque sem provisão apresentado nesta autarquia para
pagamento de 22 bezerros que foram vendidos ao senhor Pedro Miraldo
Gonçalves. --------------------------------------------------------------------------------2
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-------- A Junta tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------ HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO RELATIVO À OFERTA
PÚBLICA PARA DERRUBA, FEITURA E RECHEGA DE LENHA DE
SOBREIROS E AZINHEIRAS NAS HERDADES DE TORRE DE
SEPÚLVEDA, CANTARINHO/TREMELGAS, LARANJEIRA, VINAGRES E
VALE DE PENEDO ---------------------------------------------------------------------------- Em seguimento à apresentação de propostas, está presente relatório
relativo à oferta pública para derruba, feitura e rechega de lenha de sobreiros e
azinheiras nas Herdades de Torre de Sepúlveda, Cantarinho/Tremelgas,
Laranjeira, Vinagres e Vale de Penedo. ------------------------------------------------------- Neste momento o senhor Presidente saiu da sala, a fim de dar
cumprimento à alínea b) do nr. 1 do artº. 69º. do atual Código de Procedimento
Administrativo, devido à proposta melhor posicionada ter sido apresentada por
um seu familiar, não participando na referida discussão. ----------------------------------- Apesar do executivo da Junta se encontrar num período de gestão
limitada, o Secretário e o Tesoureiro, por se tratar de um assunto urgente e
de prática corrente, que a não ser realizado neste período em que obteve
autorização por parte dos serviços competentes, vai acarretar prejuízos
financeiros para a Junta e põe em causa o abastecimento atempado de lenha
à população, deliberou adjudicar a prestação de serviços ao senhor António
José Rabaço Nunes Canha, por ter sido o concorrente que apresentou a
proposta de valor mais vantajoso e por isso melhor posicionada para a
realização da Prestação de serviços pretendida e que apresenta o valor
médio de € 17,89/tonelada. ------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------- Seguidamente o senhor Presidente entrou na sala e retomou o seu lugar.
-------------- HOMOLOGAÇÃO DA VENDA DE LÃ ----------------------------3
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-------- Está presente relatório referente à venda de lã, para efeitos de
homologação. ------------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar e apesar de se encontrar em gestão
limitada considera que se trata de um assunto de prática corrente e
inadiável, será de toda a utilidade a Junta proceder à referida venda neste
período, pois caso contrário, poderão resultar prejuízos financeiros para a
autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS REFERENTES À VENDA
DE APROXIMADAMENTE 182 OVELHAS, 5 CARNEIROS DE REFUGO E
550 BORREGOS-------------------------------------------------------------------------------- Estão presentes dois relatórios referentes à venda de aproximadamente
182 ovelhas, 5 carneiros de refugo, e, 550 borregos, a fim de serem homologados.
------- O executivo deliberou homologar os mesmos. ------------------------------------ No entanto, atendendo que a venda não foi efetuada devido aos
preços serem inferiores aos pretendidos pela Junta, e apesar desta se
encontrar em gestão limitada, considera tratar-se de uma situação idêntica
a todas as outras vendas, é um assunto de prática corrente e inadiável, e se a
venda não for efetuada em tempo oportuno, poderão resultar graves
prejuízos financeiros para a autarquia. ---------------------------------------------------- Assim, foi deliberado autorizar o senhor Presidente a proceder à
referida venda junto de possíveis interessados, fixando o valor de € 45,00
para os borregos e € 18,00 para as ovelhas e carneiros de refugo. ------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- PEDIDO

DE

OFERTA

DE

AZEITE

–

FUNDAÇÃO

INFANTÁRIO DONA ANITA, EM GALVEIAS ----------------------------------4
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-------- A Fundação Infantário Dona Anita, em Galveias, vem solicitar a oferta
de azeite para a confeção das refeições das crianças que frequentam a Instituição,
em quantidade a determinar pela Junta. ------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar e atendendo que se encontra num
período de gestão limitada, e dado tratar-se de um assunto que não é de uso
corrente e inadiável, apesar de já ter contribuído no corrente ano, com a
oferta de dois garrafões de azeite, e mensalmente estar a atribuir um
subsidio no valor de € 50,00/criança, entende que na situação atual não tem
legitimidade para tomar qualquer decisão sobre o referido pedido. ----------------- Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------- PEDIDO

PARA

MUDANÇA

DE

HORÁRIO

DOS

TRABALHADORES – SERVIÇOS OPERATIVOS --------------------------------------- O Encarregado dos serviços operativos vem solicitar a alteração de
horário dos trabalhadores no período de verão, conforme tem acontecido em anos
anteriores, das 6H00 às 13H00, pois devido ao calor, as máquinas têm um
aquecimento maior dando menor rendimento. ---------------------------------------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, impedindo-o de tomar determinadas decisões. ---------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------- PARECER SOBRE A NOTIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE LISBOA -------------------------------------------------------------------------------------- Atendendo que a Câmara Municipal de Lisboa notificou a Junta de
Freguesia de Galveias, caso não proceda às obras do prédio da Av. da Liberdade,
15 a 27 – Lisboa no prazo de 15 dias, a Câmara Municipal de Lisboa tomará posse
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administrativa do prédio e procederá às obras, sendo os respetivos custos da
responsabilidade da Freguesia. ----------------------------------------------------------------- Neste contexto, e após parecer da dra. Conceição Rodrigues, e tratar-se
de um assunto urgente e inadiável que pode vir a prejudicar financeiramente a
Junta de Freguesia, o senhor Presidente decidiu impugnar o despacho em causa
através de ação judicial para o Tribunal Administrativo. ----------------------------------- O executivo depois de analisar a decisão do senhor Presidente,
concordou com a mesma e decidiu ratificá-la. -------------------------------------------- Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------- PEDIDO

DE

MESAS

E

CADEIRAS

–

FUNDAÇÃO

INFANTÁRIO DONA ANITA ---------------------------------------------------------------- A Fundação Infantário Dona Anita, de Galveias, solicita apoio à Junta de
Freguesia no empréstimo e transporte de 5 mesas e respetivas cadeiras para a
atividade de encerramento do ano letivo a efetuar-se dia 15 de julho de 2015 às
18H30, e o material ficará disponível no próximo dia 18 de julho. ----------------------- O executivo depois de analisar e atendendo o fim a que se destina e
tratar-se de uma prática de atos correntes inadiáveis, decidiu autorizar a
respetiva cedência. ------------------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- ENVIO

DE

CORRESPONDÊNCIA

–

PRESIDENTE

DA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE GALVEIAS ----------------------------------------- O senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de Galveias,
remete correspondência que lhe foi dirigida pelo senhor Ricardo Alexandre
Albuquerque Castro Cavalheiro da Silva, residente em Galveias, sobre a
disponibilização de uma sala e cadeiras na Casa da Cultura destinada à realização
de um Curso de Formação que deverá ocorrer no dia 23 de Julho ou 30 de Julho
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(sábado), entre o horário compreendido entre as 9H00 e as 19H00, dado tratar-se
de um assunto que não é da competência da Assembleia. ---------------------------------- O executivo após a devida apreciação não vê inconveniente em
disponibilizar uma sala no Centro de Convívio no dia 23 de julho de 2016,
no horário pretendido, por tratar-se de uma prática de atos correntes e
inadiáveis. ---------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE ALIMENTAÇÃO – MARIA DE FÁTIMA PERO DE
MATOS MENDES ------------------------------------------------------------------------------ Atendendo que a senhora Maria de Fátima Pero de Matos Mendes tem
usufruído há vários anos de apoio alimentar por parte da Junta, tendo prescindido
do mesmo há cerca de duas semanas; -------------------------------------------------Atendendo que a senhora sofre de doença que a leva a tomar atos irrefletidos,
conforme nos foi comunicado pelo seu filho, este em nome de sua mãe, vem
novamente solicitar para que seja considerado sem efeito o pedido de não
fornecimento de refeição e lhe seja retomado o mesmo, pois se assim não for, não
consegue ter uma alimentação normal. -------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar e atendendo tratar-se de uma situação
de caráter social e pelas razões apresentadas, decidiu retomar o
fornecimento de uma refeição diária, tal como era feito anteriormente. ------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE TAÇA OU TROFÉU – JUNTA DE FREGUESIA DE
MONTARGIL ------------------------------------------------------------------------------------ A Junta de Freguesia de Montargil vai realizar no próximo dia 24 de Julho
de 2016, o 37º. Convívio de Pesca Desportiva na Barragem de Montargil, pelo
que solicitam a colaboração da Junta na atribuição de taça ou troféu ou outro
artigo que se achar por conveniente.---------------------------------------------------7
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-------- O executivo após a devida apreciação e de acordo com o praticado
em situações semelhantes, tratando-se de uma prática de atos correntes,
decidiu oferecer 3 caixas de vinho de 3 garrafas/cada, do ano de 2005. ------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- VENDA DE FARDOS DE FENO E LUZERNA ---------------------------- Atendendo que a Junta possui na sua exploração agrícola excedente de
fardos de feno (Grandes e pequenos), o senhor Presidente propõe à semelhança
do que tem sido feito em anos anteriores, que se proceda à venda a todos os
interessados de fardos de feno e luzerna, respetivamente pelo preço de - €
0,08/Kg) e € 0,17/Kg), acrescido do valor do iva à taxa legal em vigor, pelo que
se devem dirigir ao Monte da Torre e respeitar os seguintes procedimentos: ----------- - Tarar viatura na Balança do Monte da Torre; -------------------------------- - Carregar no local; ------------------------------------------------------------------- - Pesar novamente na balança do Monte da Torre; ---------------------------- - Efetuar o pagamento. --------------------------------------------------------------- - Afixar aviso nos lugares do costume, para conhecimento de todos os
interessados. ------------------------------------------------------------------------------------- - O levantamento dos fardos de feno será a partir do dia 20 de julho
e luzerna a partir do dia 27 de julho de 2016. --------------------------------------------- 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. -------------------------------------------------
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-------- Não havendo mais assuntos a tratar sendo dezanove horas, 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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