JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

MINUTA DA ATA NR.21/2016
-------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA
DE FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA UM DE SETEMBRO
DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS. ---------------------------------------------------- Presenças: Senhores Presidente, Rui Manuel Canha Nunes; e o
Tesoureiro, Rodrigo José Laranjeira Brazão Silvestre. Faltou o Secretário Pedro
Miguel Martins Gonçalves, 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…………………………………….… 586,94 €
-------- DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: ---------------------- Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 19.614,07 €
-------- Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........…10.620,93 €
-------- DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
-------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…..

31.265,78 €

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

9.528,07 €

-------- 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 2.369,39 €
-------- 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…......200.000,00 €
-------- Banco Comercial Português, SA…………………………. 4.236,91€
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-------- Banco Comercial Português, SA……………………..…800.000,00 €
-------- TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.229.904,83 €
-------- Operações Orçamentais.................................................1.157.415,47 €
-------- Operações de Tesouraria....................................................72.489,36 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 23 de agosto e 31 de agosto de
2016, que totalizam a importância global de € 92.800,96 (noventa e dois mil
oitocentos euros e noventa e seis cêntimos). ----------------------------------------------------- 5ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA E -ª. AO
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DA JUNTA DE FREGUESIA
DE GALVEIAS NO ANO DE 2016 ---------------------------------------------------------- Estão presentes a 5ª. Modificação ao Orçamento da Despesa e 3ª. ao Plano
Plurianual de Investimentos da Junta de Freguesia de Galveias no ano de 2016,
que importam respetivamente, tanto nas Inscrições/Reforços como em
Diminuições/Anulações, no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e €
25.000,00 (vinte e cinco mil euros). ----------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar e atendendo ao parecer emitido pela
CCDRA, que refere que o atual período não é considerado de gestão
limitada, foi deliberado aprovar as respetivas modificações. -------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO DE CIRCO---------------------------- O senhor Presidente informou que autorizou a utilização do espaço junto
ao Edifício Sede da Junta de Freguesia no dia 26 de Agosto, bem como o
fornecimento de eletricidade para a realização de um espetáculo de circo ao ar
livre. - --------------------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar concordou com a decisão do senhor
Presidente e decidiu ratificar a mesma. --------------------------------------------2
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-------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO
OFICIAL,

PARTICULAR

OU

COOPERATIVO

-

INSCRIÇÕES/RENOVAÇÕES - ANO LECTIVO 2016/2017 -------------------------- Na sequência ao praticado em anos anteriores a Junta de Freguesia de
Galveias com base no Regulamento em vigor para a concessão de Bolsas de
Estudo para o Ensino Oficial, Particular ou Cooperativo, deliberou por
unanimidade: ------------------------------------------------------------------------------------- 1 – Aceitar candidaturas e pedidos de renovação para atribuição de
Bolsas de Estudo para estudantes matriculados no Ensino supra citado para
o ano letivo 2016/2017;-----------------------------------------------------------------2 – O número de Bolsas de estudo será no total de 25; --------------------------3 – Período de concessão 10 meses; -------------------------------------------------4 – Valor a atribuir mensalmente: --------------------------------------------------a) Escalão Geral ………… € 125,00. ------------------------------------------5 – Inscrições na Sede da Junta de Freguesia de Galveias no período de 15
de setembro a 31 de outubro de 2016. ----------------------------------------------6 – Os documentos necessários à obtenção de Bolsa de Estudo devem
acompanhar o Boletim de candidatura, na data mencionada no número
anterior.------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PROPOSTAS PARA A COMPRA DE UVA -------------------------------- O senhor Presidente informou que por considerar conveniente proceder à
venda de parte da uva obtida na colheita do corrente ano, solicitou proposta às
seguintes firmas: -------------------------------------------------------------------------- Adega de Portalegre Winery – APW, Lda.; ----------------------------------------- Terras de Alter, Lda. -------------------------------------------------------------------3
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As propostas encontram-se em anexo. -------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar

e apesar das duas firmas

apresentarem proposta de igual valor, deliberou adjudicar à firma Terras
de Alter, Lda, pelo valor de € 0,50/kg, por ser a adega que fica localizada a
mais curta distância e os custos serem mais reduzidos para a Junta de
Freguesia de Galveias. ------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- LEILÃO DE VENDA DE BEZERROS E VACAS DE REFUGO –
HERDADE DAS FREIRAS -------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente propôs que se levasse a efeito no próximo dia 22 de
setembro de 2016, pelas 15H00, um leilão de gado bovino na Herdade das Freiras
para a venda de aproximadamente: ----------------------------------------------------- 54 bezerros; ------------------------------------------------------------------------------ 16 vacas de refugo. ----------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar concordou com o proposto pelo senhor
Presidente e decidiu aprovar a venda através de leilão, nas seguintes
condições: --------------------------------------------------------------------------------1 – Os bovinos estão com a classificação B4, T3, L4; -------------------------2 – O gado encontra-se devidamente separado e identificado, podendo ser
visto no dia da venda da citada herdade; ---------------------------------------3 – As ofertas são verbais sem valor inicial e por unidade, não inferior a €
5,00;-- ----------------------------------------------------------------------------------4 – O gado será adjudicado pela maior oferta, acrescido do valor do Iva à
taxa legal em vigor;------------------------------------------------------------------5 – A Junta reserva o direito de não efetuar a adjudicação se o valor lhe não
convier.----------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------4

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
-------------- AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA USADO, MARCA
NEW HOLLAND, MODELO TD95 DT ---------------------------------------------------- Está presente em anexo, processo destinado à aquisição de um trator
agrícola usado, marca New Holland, modelo TD95 DT, destinado à atividade
agropecuária da Junta de Freguesia de Galveias. ------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu concordar e dar inicio ao respetivo
procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO

DE

COLABORAÇÃO

PARA

EXECUÇÃO

DE

PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE GALVEIAS ---------- O Pároco da Freguesia Padre Domingos Miguel da Fonseca Coelho, vem
solicitar a colaboração da Junta para a execução de dois projetos de obras de
beneficiação da Igreja Matriz de Galveias, nomeadamente o da pintura interior
da Igreja e do salão paroquial e o outro é a manutenção do telhado, porque quando
da instalação do novo sistema do relógio e sinos, os trabalhadores da empresa que
realizaram o serviço aperceberam-se que havia algumas telhas partidas, pelo que
seria necessário localizar e substituir as mesmas.------------------------------------Assim, antes de darem inicio aos projetos gostariam de saber qual a
disponibilidade da Junta de Freguesia relativamente à colaboração solicitada. -O executivo depois de analisar decidiu contribuir com a tinta, e atendendo
que já possui relação com a quantidade necessária e respetiva referência,
apenas nos deve ser comunicado o custo a suportar para efeitos de
cabimentação. ----------------------------------------------------------------------------------- A Junta poderá colaborar na substituição de algumas telhas. --------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO OÁSIS
PARQUE POR PARTE DOS

SEUS TRABALHADORES E DOS
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TRABALHADORES DO OÁSIS BAR APÓS O ENCERRAMENTO DAS
PISCINAS --------------------------------------------------------------------------------------- À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores a equipa do
Oásis Parque e do Oásis Bar solicitam autorização para usufruir de um dia que
poderá ser o dia 12/09/2016, das 9H00 às 16H00, dado que as piscinas encerram
a partir do dia 11/09/2016. --------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu concordar e aceitar. --------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PREÇOS PRATICADOS PARA A VENDA DE LENHA ----------------- À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, o executivo da
Junta decidiu fixar o valor da venda de lenha ao público nas condições abaixo
indicadas:----------------------------------------------------------------------------------Naturais e/ou residentes em Galveias: ----------------------------------------------- Lenha de sobro (cavacas) ………………………. € 55,00/tonelada+ Iva; ------ Lenha de sobro (salamandra) ……………………€ 60,00/tonelada + Iva; ------ Lenha de azinho (cavacas) ………………………..€ 80,00/tonelada + Iva; ---- Lenha de azinho (salamandra) ……………………€ 85,00/tonelada + Iva; ---Outros: ------------------------------------------------------------------------------------- Lenha de sobro (cavacas) ………………………. € 75,00/tonelada+ Iva; ------ Lenha de sobro (salamandra) ……………………€ 85,00/tonelada + Iva; ------ Lenha de azinho (cavacas) …………………….. € 100,00/tonelada + Iva; ----- Lenha de azinho (salamandra) ………………… € 110,00/tonelada + Iva; ----- O fornecimento por agregado familiar não poderá exceder o máximo de duas
toneladas; ---------------------------------------------------------------------------------- As entregas de lenha só se efetuam para residentes em Galveias e Ribeira das
Vinhas, os restantes interessados têm que levantar a lenha no Monte da Torre,
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mas respeitando sempre a sua vez por ordem de inscrição, cabendo aos
serviços comunicar a data a partir da qual o poderão fazer; ------------------------- Só se aceitam inscrições na Sede da Junta de Freguesia. --------------------------------------- VENDA DE UVA A RESIDENTES DE GALVEIAS ----------------------- À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, alguns
residentes de Galveias têm manifestado interesse em adquirir pequenas porções
de uva para seu próprio consumo. -------------------------------------------------------------- Assim, e dado que não há qualquer inconveniente porque a Junta tem a
produção suficiente para a feitura de vinho que necessita para comercializar, o
senhor Presidente propôs que fosse autorizada a venda da uva pelo preço de €
0,50 (cinquenta cêntimos) /Kg a residentes na Freguesia.-- --------------------------------- O executivo concordou e aprovou o proposto pelo Sr. Presidente. ---------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- VENDA DE PINHAS – HERDADES DAS COUTADAS, TORRE
DE SEPÚLVEDA, LARANJEIRA, TREMELGAS, VALE DE PENEDO E
VINAGRES --------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que se torna necessário nesta época do ano
proceder à venda das pinhas das Herdades das Coutadas, Torre de Sepúlveda,
Laranjeira, Tremelgas, Vale de Penedo e Vinagres. ----------------------------------------- A Junta depois de analisar a situação decidiu proceder à respetiva
venda a publicitar através de aviso, conforme se indica: ------------------------ As propostas deverão ser entregues até às 16H00 do dia 3 de outubro de
2016; - -------------------------------------------------------------------------------------- A abertura das propostas será no dia 3 de outubro pelas 16H15; ----------- O critério de adjudicação será da proposta que apresentar o valor mais
elevado; -----------------------------------------------------------------------------------7
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- A guarda das pinhas ficará por conta do comprador após a referida
adjudicação.-------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR -------------------------------------------------- Por motivos de índole pessoal o senhor Carlos Filipe Soeiro Carvalho,
informa que deseja rescindir, a partir da data do fecho do Complexo das Piscinas,
o Contrato de Serviços celebrado com a Freguesia de Galveias em 8 de junho de
2016, o qual produziu efeitos a partir do dia 10 de junho de 2016, pelo período
de seis meses, para desempenho das funções de Nadador Salvador. Mais informa
que o pagamento deve ter como referência o valor do contrato inicial ajustado ao
tempo de duração da Prestação de serviços. -------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu não ver inconveniente na
respetiva rescisão a partir de 12 de setembro de 2016, no entanto, não impede
que se solicite parecer à Dra. Conceição e que se proceda de acordo com o
mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS,

POR

AJUSTE

DIRETO,

DESTINADA AO CARREGAMENTO DA UVA A TRANSPORTAR PARA
A ADEGA --------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente informou que pelo facto de não dispor de pessoal
suficiente para proceder ao carregamento da uva destinada a ser transportada para
a Adega, torna-se necessário contratar três Prestadores de Serviços, por ajuste
direto, de acordo com os artº. 128º. e 129º. Do Código dos Contrato Públicos, por
um período de cinco ou seis dias destinado a executar os trabalhos acima
referidos. ----------------------------------------------------------------------------------8
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-------- A Junta pagará o valor de € 25,00/dia, mediante a apresentação de fatura
ou outro documento de modelo oficial. ------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar concordou com a decisão do senhor
Presidente e deliberou que se proceda em conformidade. ------------------------------ 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, 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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