JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

MINUTA DA ATA NR.22/2016
-------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA
DE FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA DEZANOVE DE
SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS. ----------------------------------- Presenças: Senhores Presidente, Rui Manuel Canha Nunes; Secretário,
Pedro Miguel Martins Gonçalves; Faltou o senhor 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…………………………………….… 456,28 €
-------- DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: ---------------------- Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 20.425,84 €
-------- Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........…22.320,56 €
-------- DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
-------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 260.521,70 €
-------- 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…......

00,00 €

-------- Banco Comercial Português, SA…………………………. 4.236,91€
-------- Banco Comercial Português, SA……………………..… 800.000,00 €
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-------- TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.271.541,49 €
-------- Operações Orçamentais.................................................1.206.118,30 €
-------- Operações de Tesouraria....................................................65.423,19 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 01 de setembro e 16 de
setembro de 2016, que totalizam a importância global de € 51.799,95 (cinquenta
e um mil setecentos e noventa e nove euros e noventa e cinco cêntimos). ----------------- ADJUDICAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA USADO, POR
AJUSTE DIRETO, MARCA NEW HOLLAND, MODELO TD95 DT ---------------- Na sequência do “Ajuste direto”, destinado à Aquisição de um trator
agricola usado, por ajuste direto, marca New Holland, modelo TD95 DT, ao
abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nr. 18/2008
de 29 de Janeiro, estão presentes os documentos abaixo indicados que mereceram
a seguinte análise por parte do executivo: --------------------------------------------1 - Proposta e documentos apresentados pelo concorrente; ------------------------2 - Proposta de adjudicação; ------------------------------------------------------------3 - Minuta de Contrato.------------------------------------------------------------------Depois da devida análise o executivo decidiu o seguinte: -----------------------1 – Aprovar a proposta e documento apresentado pela Auto Selsor, Lda.,
bem como proposta de adjudicação apresentada pelo senhor Presidente, e
proceder à aquisição supra citada, pelo valor total de € 18.000,00, (dezoito
mil euros), acrescido do Iva à taxa legal em vigor, (cab.1002). ----------------2 – Aprovar a minuta do contrato e autorizar o Senhor Presidente a
outorgar o mesmo; ---------------------------------------------------------------------3 – Solicitar os documentos constantes nas alíneas a) e b) do artº. 81º. do
CCP; - -------------------------------------------------------------------------------------2
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4- Todos os documentos ficam em anexo a fazer parte integrante da presente
acta. -- --------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- ATUALIZAÇÃO DO VALOR PAGO MENSALMENTE À
PORTEIRA DA AV. VISCONDE VALMOR , 1 – LISBOA ----------------------------- Na sequência do pedido formulado pela porteira do prédio da Av.
Visconde Valmor, 1 – Lisboa, relativamente à atualização do valor que lhe é pago
mensalmente, encontra-se em anexo parecer que foi solicitado à Dra. Conceição
Rodrigues. ---------------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o mesmo, concordou e de acordo com
a taxa da inflação desde o ano de 2004 até 2015, deliberou atualizar para o
valor de € 140,00 (cento e quarenta euros)/mês, a partir de outubro de 2016,
atendendo ao trabalho prestado pela senhora porteira, pois desempenha as
suas funções com zelo e dedicação e está sempre disponível para colaborar
com a Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA
PARTE DO PREDIO DA AV. VISCONDE VALMOR, 1 – LISBOA,
ATUALMENTE OCUPADO PELA PORTEIRA------------------------------------------- A porteira do prédio da Av. Visconde Valmor, 1 – Lisboa, Maria Idalina
Teixeira, informa que já procedeu a vários melhoramentos na fração do prédio
que ocupa, de forma a permitir-lhe condições de habitabilidade, no entanto tem
passado dias difíceis devido aos verões e invernos rigorosos, pelo que solicita à
Junta de Freguesia de Galveias a necessidade de colocação de um aparelho de ar
condicionado fixo do lado esquerdo, para amenizar as temperaturas extremas que
se fazem sentir durante estas épocas do ano. -----------------------------------------3
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Neste contexto, envia orçamento solicitado para o efeito, que importa no valor de
€ 1.377,60 (mil trezentos e setenta e sete euros e sessenta cêntimos), acrescido do
Iva à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar o pedido deliberou equipar a fração com o
ar condicionado, uma vez que é uma benfeitoria que valoriza a fração, e é
uma forma de reconhecer a disponibilidade e prontidão que a porteira tem
tido para apoiar a Junta naquilo que lhe é solicitado quanto aos
arrendatários, acompanhando as obras e outros assuntos relacionados com
o prédio. ------------------------------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- CANDIDATURA ADI-TC – CENTRO QUALIFICA- PEDIDO
DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE ------------------------------------------------------- Atendendo que foram criados os Centros Qualifica através da portaria nr.
232/2016 de 29 de Agosto que no âmbito do Programa Qualifica, representa uma
aposta na qualificação dos portugueses como meio imprescindível para a
valorização dos cidadãos; ---------------------------------------------------------------Nesta sequência a ADI-TC, já anteriormente promotora de um Centro de Novas
Oportunidades e sendo atualmente Entidade Formadora Certificada pela DGERT
em 10 áreas de Educação e Formação, pretende ser entidade promotora de um
Centro Qualifica. -------------------------------------------------------------------------Assim, vêm solicitar a colaboração e enviar convite para estabelecimento de uma
parceria com a Junta de Freguesia de Galveias, devendo para o efeito ser
reenviada até ao próximo dia 20 de setembro, a declaração que se encontra em
anexo depois de devidamente preenchida e assinada, a fim de juntarem à sua
candidatura; -------------------------------------------------------------------------------A parceria será posteriormente celebrada através de protocolo, após aprovação
do Centro Qualifica da ADI-TC, e em termos a acordar entre as partes. ---------4
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Depois da devida análise o executivo deliberou concordar em apoiar, e
enviar para o efeito o documento solicitado. ---------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

PARA

EXTRAÇÃO

DE

CORTIÇA FALCA ------------------------------------------------------------------------------ Considerando que a Junta não dispõe de pessoal suficiente especializado
para proceder à extração de cortiça falca, deliberou recorrer a uma Prestação de
serviços nas condições abaixo indicadas: ----------------------------------------------------- Aceitar inscrições para naturais e/ou residentes na Freguesia de Galveias,
durante o período de 20 a 23 de setembro de 2016; ----------------------------------------- O pagamento por cada arroba será de € 1,00; --------------------------------------- O peso liquido da cortiça, será obtido após um desconto, cujo valor será
acordado pela fábrica; --------------------------------------------------------------------------- O pagamento aos Prestadores de serviço, far-se-à de acordo e mediante a
apresentação de fatura (individual ou coletiva) aquando do transporte, pesagem e
pagamento efetuado pela fábrica; -------------------------------------------------------------- O seguro de acidentes de trabalho será da responsabilidade da Junta de
Freguesia; ----------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com as disposições legais fará por cada pagamento a retenção
de 11,5% para o IRS, nas faturas em nome individual, se estiver abrangido
pelo regime do IVA. ---------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade.

--------------------------------------

-------------- INFORMAÇÃO SOBRE RECLAMAÇÃO APRESENTADA À
GNR DE GALVEIAS -------------------------------------------------------------------------- A GNR de Galveias informa sobre uma reclamação que lhe foi
apresentada pela senhora Laurinda Gonçalves Morgado, residente na Rua de
santo António, 63 – Galveias, dando conta que as casas germinadas à sua,
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nomeadamente nrs. 65 e 67, têm os quintais com muita vegetação seca, o que põe
a sua moradia em perigo no caso da ocorrência de um incêndio. ------------------Informa que desconhece o paradeiro dos proprietários e que reclamou junto da
Câmara Municipal de Ponte de Sor e da Junta de Freguesia de Galveias, que nada
fizeram até à presente data para resolução do assunto.-------------------------------------- O executivo tomou conhecimento e deliberou providenciar junto da
Câmara Municipal, por ser um assunto da sua competência, no sentido de
solucionar a situação referida. Mais deliberou dar conhecimento da decisão
à GNR, bem como à interessada. ------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- VENDA DE LENHA DE PINHEIRA ----------------------------------------- O senhor Presidente informa que na exploração agrícola encontra-se
lenha de pinheira, que seria vantajoso para a Junta proceder à referida venda, nas
seguintes condições: --------------------------------------------------------------------- As propostas deverão ser entregues na Secretaria da Junta de Freguesia, até às
16H30 do dia 30/09/2016; --------------------------------------------------------------- A abertura das mesmas será pelas 16H45 do dia 30/09/2016; -------------------- O critério de adjudicação será o da proposta que apresentar o valor mais
elevado;------------------------------------------------------------------------------------- A proposta deverá mencionar o valor por tonelada sem Iva; ---------------------As condições de pagamento são as seguintes:----------------------------------------- 50% no ato da adjudicação; ------------------------------------------------------------ 50% no levantamento da lenha. ------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar concordou e aprovou o proposto pelo senhor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------6
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-------------- PEDIDO DE ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DE
ARTESANATO – ASSOCIAÇÃO AMAR-GALVEIAS ------------------------------- A Associação Amar-Galveias prevê levar a efeito em 3 de dezembro de
2016, uma exposição de artesanato, pela época natalícia, pelo que solicita um
espaço para o efeito, tendo como preferência o Centro de Convívio, sito no Largo
Comendador José Godinho de Campos Marques, por ser central e de fácil acesso
a idosos e paraplégicos. ------------------------------------------------------------------------- O executivo decidiu autorizar a cedência do espaço conforme o
solicitado e dar conhecimento aos interessados. ------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE LICENÇA SEM RETRIBUIÇÃO ----------------------------- O senhor Nuno Miguel Barradas Brazão, com a categoria de trabalhador
agrícola indiferenciado da Freguesia de Galveias, cuja atual situação jurídica de
emprego se enquadra na alínea b) do nr.2 do artº. 147º. Da Lei nr. 7/2009 de 12
de fevereiro, solicita Licença sem retribuição, por um período de seis meses, a
partir do dia 1 de outubro de 2016, conforme prevê o artº. 317º. do Código do
trabalho, aprovado pela Lei acima mencionada. --------------------------------------------- O executivo decidiu autorizar o pedido conforme o solicitado. -------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRASLADAÇÃO NO
CEMITÉRIO DE GALVEIAS ----------------------------------------------------------------- Está presente requerimento apresentado pelo senhor Manuel Alexandre
Padre Santo, natural e residente na freguesia de Galveias, a solicitar autorização
para a trasladação das ossadas de seu pai “José Padre Santo”, da sepultura nr. 14
do 2º. Talhão direito A, para a sepultura nr. 11 do 1º. Talhão esquerdo, no
cemitério de Galveias. --------------------------------------------------------------------------- O executivo decidiu autorizar o pedido. ----------------------------------7
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-------- 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 quinze
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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