JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

MINUTA DA ATA NR.23/2016
-------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA
DE FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA SEIS DE OUTUBRO
DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS. ---------------------------------------------------- Presenças: Senhores Presidente, Rui Manuel Canha Nunes; e o Secretário,
Pedro Miguel Martins Gonçalves; Faltou o Tesoureiro Rodrigo José Laranjeira
Brazão Silvestre, por questões de índole pessoal. ------------------------------------------- Início da reunião: Dezassete horas (17H00). ---------------------------------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA -------------------------------------- EM COFRE: ------------------------------------------------------------------------- De Operações de Tesouraria……………...…………………… 0,00 €
-------- De Receitas Próprias…………………………………….… 495,16 €
-------- DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: ---------------------- Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 18.535,74 €
-------- Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........…22.320,56 €
-------- DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
-------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 256.420,13 €
-------- 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…..…….………………...……………......…. 1.265.588,70 €
-------- Operações Orçamentais.................................................1.196.360,22 €
-------- Operações de Tesouraria....................................................69.228,48 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 19 de setembro e 4 de outubro
de 2016, que totalizam a importância global de € 68.368,19 (sessenta e oito mil
trezentos e sessenta e oito euros e dezanove cêntimos). --------------------------------------- PEDIDO

DE

AUTORIZAÇÃO

PARA

COMPRA

DE

SEPULTURAS NO CEMITÉRIO DE GALVEIAS --------------------------------------- Estão presentes os seguintes requerimentos: -------------------------------De, Florinda Fouto Borrego, natural e residente na freguesia de Galveias,
concelho de Ponte de Sor, a solicitar autorização para adquirir por compra e posse
perpétua a sepultura nr. 28 do 5º. Talhão Direito, no cemitério de Galveias, onde
se encontram os restos mortais de seu marido Gervásio Peguinho Varela, falecido
no dia 5 de maio de 2016; ---------------------------------------------------------------De, Cecília Cortiço Casaca, natural de Galveias, residente em Ponte de Sor, a
solicitar autorização para adquirir por compra e posse perpétua a sepultura nr. 27
do 5º. Talhão direito, onde se encontram os restos mortais de seu marido “Manuel
da Rosa Peguinho, falecido a 25 de Agosto de 2016. -------------------------------De, Manuel Narciso Sebastião, natural da freguesia de Galveias, residente em
Avis, a solicitar autorização para adquirir por compra e posse perpétua a sepultura
nr. 2 do 5º. Talhão Esquerdo, onde se encontram sepultados os restos mortais de
sua esposa “Joana Casqueiro Bento”, falecida a 8/o7/2016. ------------------------------- O executivo depois de analisar deliberou por unanimidade autorizar
as alienações em referência. ------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------2
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-------------- INFORMAÇÃO SOBRE O NÚMERO DE FOTOCÓPIAS
DESTINADAS À ESCOLA DO 1º. CICLO ------------------------------------------------- Os serviços da Casa da Cultura de Galveias, informam que o número de
fotocópias destinadas à Escola Básica do 1º. Ciclo de Galveias, desde o início do
ano letivo 2016/2017 - dia 16 de setembro até ao dia 21 de setembro de 2016,
totalizam a quantia de 620 (seiscentos e vinte). ---------------------------------------------- O executivo decidiu informar o Agrupamento de Escolas da situação,
pois de acordo com o Protocolo celebrado entre as duas entidades, as
fotocópias são da sua competência. Mais deliberou dar conhecimento ao
Coordenador da Escola do 1º. Ciclo de Galveias, bem como à Casa da
Cultura. ------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PROVA DE DESPORTO AUTOMÓVEL BAJA PORTALEGRE
2016 -------- --------------------------------------------------------------------------------------- O Município de Avis vai novamente associar-se à realização da mítica
prova de desporto automóvel Baja Portalegre 2016. --------------------------------Neste sentido, solicitam parecer/autorização sobre a passagem da prova no
caminho público referente ao Monte das Freiras e informar que todas as
reparações necessárias nos caminhos após a passagem da prova serão da
responsabilidade do Município. --------------------------------------------------------O executivo decidiu autorizar de acordo com as condições propostas e dar
conhecimento ao Encarregado dos serviços agrícolas. ---------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PROJETO “MÚSICA NA TERRA” – FEDERAÇÃO DAS
BANDAS FILARMÓNICAS DO DISTRITO DE PORTALEGRE ---------------------- A Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito de Portalegre, em
parceria com 15 filiadas (13 bandas e 2 orquestras) e a CIMAA, informa que
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pretende voltar a promover o projeto “Música na Terra” à semelhança do ano
anterior, pelo que contam com o apoio das Freguesias e Municípios interessados
em aderir a este projeto. -----------------------------------------------------------------Depois da devida análise o executivo deliberou concordar e aderir de acordo
com as normas definidas, ficando ao critério da Federação a data oportuna
para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO REFERENTE À VENDA
DAS PINHAS ------------------------------------------------------------------------------------ Estás presente relatório referente à venda das pinhas das Herdades da
Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- Depois da devida análise o executivo decidiu ratificar a decisão do
senhor Presidente, e homologar o respetivo relatório. ---------------------------------- Aprovado por unanimidade.

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

-------------- ORGANIGRAMA

REGULAMENTO

E

INTERNO

DOS

SERVIÇOS DA JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS ------------------------------ Devido ao regulamento existente da organização dos serviços da Junta
de Freguesia de Galveias, não corresponder totalmente à realidade atual, a Junta
considera de todo o interesse proceder a uma reorganização e deliberou aprovar
o Organigrama e um novo Regulamento Interno, os quais se encontram em
anexo, remetendo os mesmos à Assembleia de Freguesia para efeitos de
aprovação conforme determina a alínea h) do nr. 1 do artº.16º. Da Lei nr. 75/2013
de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- FORMAÇÃO SOBRE ATOS NOTARIAIS E DE REGISTO -----
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-------- Atendendo que vai ser dada formação sobre conhecimentos práticos,
através de “Almedina mais” de matéria referente a Atos Notariais e de Registo
do Advogado e do Solicitador; ----------------------------------------------------------------- Atendendo que foi manifestado interesse por parte da advogada da Junta,
Dra. Conceição Rodrigues, em participar, pois permite-lhe o aperfeiçoamento de
conhecimentos nesta matéria que vai ter que ser aplicada na resolução de alguns
assuntos da Junta que se encontram por solucionar.----------------------------------------- O executivo deliberou autorizar a respetiva participação nas
condições que se encontram em folheto anexo. ------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- SUB-NÚCLEO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE
GALVEIAS --------------------------------------------------------------------------------------- O Sub-Núcleo de Dadores Benévolos de Sangue de Galveias pretende
oferecer um almoço de confraternização a todos aqueles que voluntariamente vão
dar sangue, aquando da 36º. Recolha Coletiva de Sangue que se irá realizar no
próximo dia 15 de outubro (sábado), em Galveias, o que só será possível com o
apoio de diversas entidades, pelo que solicitam à Junta a oferta do mesmo para
cerca de 50 pessoas, no Edifício do refeitório escolar. ------------------------------ O executivo depois de analisar e à semelhança do que tem vindo a
acontecer em anos anteriores, decidiu oferecer o almoço. ------------------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO – ENVIO DE COMPROVATIVOS
– SOCIEDADE FILARMÓNICA GALVEENSE ------------------------------------------- Em seguimento à deliberação da Junta de 27 de Março de 2014, a
Sociedade Filarmónica Galveense, envia documentos comprovativos da
gratificação atribuída ao Maestro e Monitor da Banda e Escola de Música da
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Coletividade nos meses de Maio e Junho, bem como outras despesas relacionadas
com a Banda e Escola de Música. ------------------------------------------------------ Depois da devida análise o executivo decidiu contribuir com as despesas
apresentadas, excepto com o valor referente à quotização do INATEL. ------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ------------------------------ Estão presentes notificação do Ministério Público, e parecer da Dra.
Conceição Rodrigues, relativos ao Processo 44/15.8GCPSR, em que o sr. Hugo
Sousa e Rui Lucas, trabalhadores da Galveiastur – CIPRL, Cooperativa, terão
subtraído a quantia de € 30,00 do moedeiro da máquina do café existente no
Monte da Torre de Sepúlveda, nas Galveias, pertencente à Junta de Freguesia, a
informar que devido à insuficiência dos indícios colhidos foi determinado o
arquivamento dos autos.------------------------------------------------------------------ A Junta tomou conhecimento e decidiu dar conhecimento à Assembleia de
Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- OPOSIÇÃO À RENOVAÇÃO E DENÚNCIA DE CONTRATO
DE ARRENDAMENTO – TAPADA DE SANTO ANTÓNIO, EM GALVEIAS
-------- Atendendo que está em condições de ser denunciado o Contrato de
Arrendamento da Tapada de Santo António, em Galveias, o qual termina e 30 de
setembro de 2017, o executivo deliberou denunciar o mesmo com o senhor João
Jacinto Cortiço, por este não ter dado cumprimento ao nr. 2 da cláusula “Quinta”
do Contrato de Arrendamento, nomeadamente a execução de uma vedação a qual
seria instalada junto a uma Rua de serventia que a Freguesia de Galveias iria abrir,
cuja obra constituía condição essencial à celebração do contrato. ----------------Mais foi decidido comunicar a decisão ao rendeiro através de carta registada com
aviso de receção. -------------------------------------------------------------------------6
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-------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- DENUNCIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DA
HERDADE DA NAVE ------------------------------------------------------------------------- Relativamente sobre a oposição à renovação e renúncia do Contrato de
arrendamento da Herdade da Nave à senhora Carina Véstias Gancho por parte da
Junta de Freguesia de Galveias comunicada através do oficio nr. 1166 de 23 de
novembro de 2015, esta, vem solicitar que devido à dificuldade de arranjar um
novo espaço para colocação dos animais que se encontram na Herdade, que lhe
seja prorrogado o prazo até ao final do ano, para deixar o arrendado. -------------------- O executivo depois de analisar a situação e mediante o parecer da
Dra. Conceição Rodrigues, decidiu conceder, cuja comunicação deve ser
feita por escrito, em carta registada com aviso de receção, reafirmando a
cessação do contrato e que se aceita, atendendo às circunstâncias invocadas,
que a arrendatária deixe o arrendado livre e devoluto tão só a 31 de
dezembro de 2016. ------------------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- CONTRATAÇÃO DE DUAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS,
POR AJUSTE DIRETO DESTINADAS À LABORAÇÃO DO LAGAR --------------- Está presente Informação/Proposta apresentada pelo senhor Presidente,
para contratação de duas Prestações de serviços, por ajuste direto, de pessoal
destinado a desenvolver trabalhos no lagar, devido à inexistência de funcionários
qualificados para o efeito. ----------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o assunto em questão deliberou
aprovar a proposta do senhor Presidente e dar seguimento ao processo para
concretização das respetivas prestações de serviços, que considera urgentes
para o normal funcionamento dos serviços. -------------------------------------------- Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------7
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-------------- 6ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA DA
JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS NO ANO DE 2016 ------------------------- Está presente a 6ª. Modificação ao Orçamento da Despesa da Junta de
Freguesia de Galveias no ano de 2016, que importa tanto nas Inscrições/Reforços
como em Diminuições/Anulações, no valor de € 100.500,00 (Cem mil e
quinhentos 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 a respetiva modificação. ----------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
REPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA LOJA ------------------------------------------ No seguimento da visita de técnicos da ASAE às instalações da loja, e
depois das devidas recomendações através de relatório apresentado, torna-se
necessário dar cumprimento às normas propostas e proceder no local a pequenas
obras de reparação. ------------------------------------------------------------------------------ Assim, e atendendo que a Junta não dispõe de funcionários qualificados
para o efeito, o senhor Presidente propõe que se proceda a uma prestação de
serviços de construção civil, cujo valor ronda os € 2.000,00 (Dois mil euros), e
está prevista no orçamento da Junta para o corrente ano na rubrica orçamental
04/02022501. ------------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar e pelas razões acima mencionadas,
deliberou que seja dado seguimento à referida Prestação de serviços. -------------- 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
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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 dezoito horas e cinquenta
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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