JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

MINUTA DA ATA NR.18/2016

-------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA
DE FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE E UM 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 (16H00). ---------------------------------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA -------------------------------------- EM COFRE: ------------------------------------------------------------------------- De Operações de Tesouraria……………...…………………… 0,00 €
-------- De Receitas Próprias…………………………………….… 289,27 €
-------- DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: ---------------------- Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………

7.753,88 €

-------- Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........…27.952,82 €
-------- DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
-------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…..

94.661,21€

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

806,13€

-------- 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 €
-------- Banco Comercial Português, SA…………………………. 4.236,91€
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-------- Banco Comercial Português, SA……………………..…800.000,00 €
-------- TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.488.427,13 €
-------- Operações Orçamentais.................................................1.427.926,42 €
-------- Operações de Tesouraria....................................................60.500,71 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 9 e 20 de Julho de 2016, que
totalizam a importância global de € 83.473,96 (oitenta e três mil quatrocentos
e setenta e três euros e noventa e seis cêntimos). ----------------------------------------------- PEDIDO

DE

APOIO

PARA

CONVÍVIO

DE

PESCA

DESPORTIVA – SOCIEDADE FILARMÓNICA GALVEENSE ----------------------- Está presente pedido de apoio por parte da Sociedade Filarmónica
Galveense para levar a efeito no próximo dia 31/07/2016 (domingo), O 16º.
Convívio de Pesca Desportiva para sócios e não sócios da Coletividade residentes
e/ou naturais na freguesia de Galveias, prevendo-se a participação de cerca de 40
pescadores. --------------------------------------------------------------------------------------- Apesar do executivo da Junta se encontrar num período de gestão
limitada, e por se tratar de um assunto urgente e de prática corrente, e ser
um evento que se realiza há diversos anos consecutivos, e ser tradição, para
todos aqueles que anualmente participam no convívio, decidiu colaborar
com o seguinte: ------------------------------------------------------------------------ Cedência de 2 assadores; ---------------------------------------------------------- Oferta de 10 litros de vinho tinto “Marques Ratão”; ------------------------ 12 garrafas de vinho tinto “Marques Ratão”, para oferecer aos pescadores
como prémio. --------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE APOIO PARA O 15º. FESTIVAL DE BANDAS
FILARMÓNICAS – SOCIEDADE FILARMÓNICA GALVEENSE -----------2
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-------- A Sociedade Filarmónica Galveense, informa que pretende realizar no
próximo dia 17 de setembro, o seu 15º. Festival de Bandas, pelo que solicita apoio
para o fornecimento de um jantar convívio para os executantes das bandas
participantes, dirigentes e convidados (+ 140 refeições) e brindes (3 livros, 2
guiões da freguesia e 3 caixas de vinho “Marques Ratão”) para oferecer às bandas
participantes e respetivos Maestros. ---------------------------------------------------------- Após a devida análise, e por ser uma atividade que se realiza há
diversos anos, e que tradicionalmente tem o apoio da Autarquia, e por se
tornar urgente a decisão para o regular funcionamento do evento,
nomeadamente no convite às bandas participantes, o executivo da Junta
apesar de se encontrar num período de gestão limitada, decidiu apoiar no
fornecimento do jantar convívio e oferta dos brindes solicitados. ------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- 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, exceto do gasóleo, cujo valor importa no total de € 3.432,03 (três
mil quatrocentos e trinta e dois euros e três cêntimos). --------------------------------- Mais foi deliberado informar a Coletividade, que não foi atribuído
subsídio referente às faturas de gasóleo no valor de 69,00 €, devendo num
próximo abastecimento da carrinha, solicitarem apoio no fornecimento de
combustível da Autarquia, e posteriormente o envio de mapa com os
quilómetros e serviços efetuados. ----------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------3
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-------------- APROVAÇÃO DEFINITIVA DO PROJETO DE OPERAÇÃO DE
LOTEAMENTO EM GALVEIAS - ASSUMADA ----------------------------------------- Em seguimento à deliberação da Junta de 26 de fevereiro de 2015, e após
o projeto ter sido submetido a discussão pública, conforme prevê o nr. 5 do artº.
7º. Do decreto-Lei 555/99 e terem sido recebidos os documentos abaixo
indicados, e que ficam em anexo, à presente ata, a fazer parte integrante: --------------- Parecer favorável do Município de Ponte de Sor, nos termos do nr. 2 da
atual redação do artº. 7º. do Decreto-Lei 555/99 de 16/12; -------------------------------- Estudo sobre a “Determinação da ocorrência de Microtus cabrerae na
zona de implementação do projeto”; ---------------------------------------------------------- O executivo decidiu aprovar definitivamente o referido projeto de
loteamento e proceder à respetiva inscrição no Serviço de Finanças e Registo
Predial. ------------------------------------------------------------------------------------------- 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 dezassete horas, o Senhor
Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do que para constar e devidos
efeitos se lavrou a presente ata, que eu, Carlos Manuel Casaca Valente, redigi e
vou assinar, junto com o Senhor Presidente Rui Manuel Canha Nunes. ----------
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