JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
MINUTA DA ATA NR.24/2016
-------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA
DE FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA DEZANOVE DE
OUTUBRO 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…………………………………….… 1.915,95 €
-------- DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: ---------------------- Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 18.535,74 €
-------- Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........…34.994,57 €
-------- DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
-------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 230.075,73 €
-------- 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 €
-------- TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.253.339,10 €
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-------- Operações Orçamentais.................................................1.188.214,11 €
-------- Operações de Tesouraria....................................................65.124,99 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 6 de outubro e 18 de outubro
de 2016, que totalizam a importância global de € 71.453,34 (setenta e um mil
quatrocentos e cinquenta e três euros e trinta e quatro cêntimos). ------------------------- ADJUDICAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
AJUSTE DIRETO DESTINADAS A LABORAR NO LAGAR ------------------------- Na sequência do “Ajuste direto”, deliberação da Junta (ata nr. 23/2016)
de 6 de outubro, sobre as duas Contratações da Prestação de Serviços destinadas
ao Lagar, está presente proposta subscrita pelo senhor Presidente para a referida
adjudicação aos senhores José Bernardo Raminhos Sousa e Pedro Manuel Velez
Ramos, ambos de Galveias, a qual não se transcreve, mas que se dá aqui por
integralmente reproduzida ficando em anexo, a qual inclui os seguintes
documentos: -------------------------------------------------------------------------------------- 1 – Propostas e documentos que compõem as mesmas apresentados pelos
concorrentes; -------------------------------------------------------------------------------------- 2 – Informação do Cabimento; -------------------------------------------------------- 3 – Minuta dos contratos; -------------------------------------------------------------- Depois de analisar todo o processo, o executivo deliberou aprovar os
documentos supra citados e adjudicar cada uma das presentes Prestações de
serviços, pelo valor de € 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos euros/semestre),
fracionado em prestações mensais, acrescido do valor do Iva à taxa legal em
vigor, se este for devido. ------------------------------------------------------------------------ Autorizar o senhor Presidente a outorgar os respetivos contratos; -------------- Solicitar os documentos referidos na alínea b), d), e) e i) do artº. 55º. do
Código dos Contratos Públicos. --------------------------------------------------------2
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-------- Declaração a que se refere a alínea a) do nr. 1 do artº. 81º. Do CCP. ----Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO RELATIVO AO SEGURO
DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EXTRAÇÃO DE CORTIÇA FALCA -------------------------------------------------------- Está presente relatório para efeitos de homologação, relativo ao seguro
destinado a acidentes de trabalho, de pessoal que está a proceder à Prestação de
serviços de extração de cortiça falca. --------------------------------------------------O executivo depois da devida análise decidiu homologar o mesmo. ------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- ENSAIO PÚBLICO DA FISENA – 23/10/2016 - GALVEIAS ----------- Por iniciativa da Federação de Bandas Filarmónicas do Distrito de
Portalegre, foi criada há cerca de dois anos a FISENA – Filarmónica Sénior do
Norte Alentejano, que engloba músicos menos jovens das Filarmónicas do
distrito. Assim cabe a Sociedade Filarmónica Galveense receber o próximo
ensaio que se pretende seja público, no próximo domingo a partir das 16 Horas,
cuja realização será na sua Sede ou no Coreto do jardim de São Pedro caso o
tempo o permita. -------------------------------------------------------------------------Neste contexto solicitam o apoio da Junta de Freguesia no fornecimento de um
lanche convívio para cerca de 35 executantes e maestro que compõem a FISENA.
O executivo decidiu oferecer o referido lanche que engloba “Frangos
assados, sandes de fiambre e queijo e bebidas”, devendo-nos ser comunicado
um orçamento com o respetivo valor. ------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO PARA BENEFICIAR DE FOTOCÓPIAS – ESCOLA
BÁSICA DE GALVEIAS --------------------------------------------------------------3
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-------- A professora da Escola Básica de Galveias, Maria do Carmo Silva, envia
e-mail a solicitar se será possível a Escola continuar a usufruir do serviço de
fotocópias através da Casa da Cultura, financiado pela Junta de Freguesia de
Galveias, e caso seja possível qual o plafond mensal de fotocópias por cada
turma. -------------------------------------------------------------------------------------- Depois da devida análise o executivo deliberou que a Junta autoriza a
usufruição de fotocópias em casos pontuais, noutras situações consideradas
normais terá que se dado cumprimento ao protocolo estabelecido entre a
Junta de Freguesia de Galveias e o Agrupamento de Escolas.-------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE LENHA DE PINHEIRA ---------- Considerando que na devida altura não foram apresentadas propostas para
a venda de lenha de pinheira, conforme deliberação de 19 de setembro (ata nr.
22/2016), e mantendo a Junta interesse na referida venda, está presente uma
proposta apresentada pela senhora Helena Cristina Prates Possante, no valor de €
15,00/tonelada. ---------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar a mesma, considera que o valor está de
acordo com os valores praticados na região e deliberou adjudicar, acrescido
do valor do Iva. ---------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- VENDA DE LENHA DE SOBRO LIMPO ----------------------------------- Atendendo que existe condições para a venda de sobro limpo, a Junta de
Freguesia decidiu proceder à referida venda através da apresentação de propostas,
nas seguintes condições: ----------------------------------------------------------------- As propostas deverão referir-se ao preço tonelada; --------------------------------- Aproximadamente 200 toneladas; ----------------------------------------------------- A carga e transporte serão da responsabilidade do adjudicatário; ---------------4
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- As propostas deverão ser entregues na Sede da Junta de Freguesia de Galveias,
no Largo de São Pedro – Galveias, até às 17H00 do dia 3 de novembro de 2016;
- A abertura das propostas será pelas 17H15 na data da entrega; ------------------- O critério de adjudicação será o da proposta que apresentar o valor mais elevado;
- O pagamento será efetuado 50% no ato da adjudicação e os restantes 50% no
ato do levantamento; ---------------------------------------------------------------------- A Junta reserva o direito de entrega. -------------------------------------------------- Se, não houver lugar a adjudicação, após a abertura e análise das propostas, a
Junta autoriza que, posteriormente, o senhor Presidente venha a contactar
possíveis interessados em subirem o preço de forma a aproximarem-se mais do
valor pretendido pela Junta e desde que seja enquadrável nos preços praticados
na região. ------------------------------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO – ENVIO DE COMPROVATIVOS
– SOCIEDADE FILARMÓNICA GALVEENSE ------------------------------------------- A Sociedade Filarmónica Galveense, à semelhança do que tem vinso a
fazer de acordo com a deliberação de 27 de Março de 2014, envia em anexo
comprovativos da despesa efetuada com o Maestro e Monitor da Banda e Escola
de Música da Coletividade, nos meses de Maio e Junho de 2016, que importa no
valor total de € 1.290,00 (mil duzentos e noventa euros). --------------------------- O executivo depois de

analisar os respetivos pagamentos, deliberou

atribuir o respetivo subsidio conforme deliberação acima mencionada. ------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- FESTA DE NATAL/2016 – CRIANÇAS DA FREGUESIA --------------- Os serviços sócio culturais no sentido de procederem à organização da
Festa das Crianças da Freguesia de Galveias, solicitam autorização para a
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abertura das respetivas inscrições, embora as que frequentam os estabelecimentos
de ensino já se encontrem previamente inscritos. ------------------------------------- O executivo depois de analisar e à semelhança do que tem sido feito em
anos anteriores deliberou autorizar. -------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APANHA DE AZEITONA
NAS HERDADES DA JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS --------------------- Considerando que a Junta não dispõe de pessoal suficiente para proceder
aos serviços de apanha de azeitona nas suas herdades “Freiras, Cantarinho e Torre
de Sepúlveda”, deliberou proceder a uma Prestação de Serviços para apanha de
azeitona, nas seguintes condições: ------------------------------------------------------ Aceitar inscrições de naturais e/ou residentes na Freguesia de Galveias até às
17H00 do dia 11/11/2016; --------------------------------------------------------------- Os trabalhos deverão iniciar-se a partir do dia 14/11/2016; ----------------------- A Junta pagará por cada quilo de azeitona o valor de € 0,15, mediante um
desconto de 7%; --------------------------------------------------------------------------- O Prestador de serviços deverá possuir seguro de acidentes de trabalho, não se
responsabilizando a Junta por qualquer acidente que possa ocorrer; --------------- O pagamento far-se-à de acordo e mediante a apresentação de fatura (individual
ou coletiva); -------------------------------------------------------------------------------- De acordo com as disposições legais fará por cada pagamento o desconto de
11,5% para o IRS, nas faturas em nome individual. ----------------------------------------- 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.
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-------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------- Não havendo mais assuntos a tratar sendo dezanove horas e trinta
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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