JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

MINUTA DA ATA NR.25/2016
-------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA
DE FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA TRÊS DE
NOVEMBRO 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…………………………………….… 734,93 €
-------- DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: ---------------------- Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 16.523,37 €
-------- Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........…34.994,57 €
-------- DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
-------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 452.502,00 €
-------- 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…..…….………………...……………......…. 1.472.571,98 €
-------- Operações Orçamentais.................................................1.402.442,26 €
-------- Operações de Tesouraria....................................................70.129,72 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 19 de outubro e 02 de
novembro de 2016, que totalizam a importância global de € 81.702,97 (oitenta
e um mil setecentos e dois euros e noventa e sete cêntimos). --------------------------------- DESPACHO

DO

SECRETÁRIO

DE

ESTADO

DAS

AUTARQUIAS LOCAIS RELATIVO À MARCAÇÃO DE ELEIÇÕES
INTERCALARES ------------------------------------------------------------------------------- Na sequência do pedido de renúncia ao mandato por parte do atual
executivo da Junta de Freguesia de Galveias em 10 de Junho de 2016, e
atendendo que se encontravam esgotadas as hipóteses de substituição dos
membros da Assembleia de Freguesia, ficando esta impedida de funcionar por
falta de Quórum, o Secretário de Estado das Autarquias Locais por despacho nr.
13081 de 2 de novembro de 2016, e após se ter inteirado de toda a situação
através do Presidente da Assembleia de Freguesia de Galveias, determinou a
marcação de eleições intercalares para o dia 18 de dezembro de 2016. ----------O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- LABORAÇÃO DO LAGAR DE AZEITONA DA FREGUESIA
DE GALVEIAS ---------------------------------------------------------------------------------- Considerando que muito em breve se vai dar início à apanha da azeitona
na nossa região, a Junta de Freguesia tem programado a abertura do lagar no
próximo dia 10 de novembro de 2016; -----------------------------------------------Neste contexto, torna-se necessário determinar as condições de receção da
azeitona, a fim das dar a conhecer aos olivicultores da freguesia, bem como o
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preço a pagar por quilo. As restantes condições dependem da qualidade da
azeitona rececionada e só poderão ser estabelecidas depois do lagar estar em
laboração há algum tempo. -------------------------------------------------------------Assim, o executivo fixa as seguintes condições de receção da azeitona: -----1 – Só será rececionada a azeitona dos olivicultores da Freguesia de Galveias,
outros casos serão decididos pelo executivo da Junta; --------------------------2 – O horário de receção da azeitona será de segunda a sexta-feira das 7H00
às 19H00, aos sábados será das 7H00 às 17H00 e aos domingos não haverá
receção de azeitona; --------------------------------------------------------------------3 – A azeitona não poderá ser rececionada se contiver ramos, pedras e
detritos, porque o atual equipamento só separa as folhas; ---------------------4 – Será efetuado um desconto de 7% para as folhas; --------------------------5 – Não haverá desconto para a azeitona limpa; ---------------------------------6 – O transporte da azeitona só poderá ser feito por recipientes autorizados
por lei;-------------------------------------------------------------------------------------7 – A Junta pagará aos olivicultores o preço de € 0,20, por cada quilo de
azeitona. ------------------------------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA APANHA DE LANDE NA
HERDADE DAS COUTADAS ---------------------------------------------------------------- O senhor Paulo Manuel Rodrigues Leite, vem em seu nome e do senhor
Joaquim Manuel Rodrigues, solicitar autorização para apanha de “Lande ou
Bolota”, na Herdade da Junta denominada Coutadas, destinada à alimentação de
animais para consumo doméstico. -----------------------------------------------------O executivo depois da devida análise considera não haver inconveniente em
autorizar o respetivo pedido. ----------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------3
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-------------- COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO DIABÉTICO --------------- A Associação de Apoio aos Diabéticos do Concelho de Ponte de Sor, vai
comemorar o “Dia Mundial do Diabético”, no dia 19 de novembro de 2016, na
Sociedade Recreativa e Cultural de Foros de Domingão, pelas 10H30 com uma
palestra sobre temas relacionados com “A Diabetes”, seguida de almoço servido
no mesmo local, pelas 12H30.----------------------------------------------------------Neste contexto, solicitam o apoio da Junta de Freguesia para a cedência de
transporte destinada aos Diabéticos da Freguesia que queiram participar nas
referidas comemorações, e ao mesmo tempo convidam o Presidente da Junta a
estar presente no referido evento, pelo que agradecem confirmação até ao
próximo dia 14 de novembro. ----------------------------------------------------------O executivo depois de analisar deliberou informar que a Junta está
disponível para ceder transporte, no entanto necessita de ser informada com
alguma antecedência para providenciar qual o tipo de transporte a utilizar.
-------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- RESUMO DAS CONTAS DA EXTRACÇÃO DE CORTIÇA
AMADIA, VIRGEM E BOCADOS NA HERDADE DOS VINAGRES- 2016 -------- Está presente resumo das contas da extração de cortiça realizada na
Herdade dos Vinagres, no ano de 2016, que fica anexo à presente ata, que
apresenta uma receita liquida, no valor de € 389.297,65 (Trezentos e oitenta e
nove mil duzentos e noventa e sete euros e sessenta e cinco cêntimos).------------------ Depois da devida análise o executivo tomou conhecimento e deliberou
aprovar as mesmas. ---------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE EXPOSIÇÃO – MARIA JOSÉ PIRES NOVO-------4
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-------- A senhora Maria José Pires Novo, vem muito respeitosamente solicitar
autorização para expor na Casa da Cultura de Galveias, trabalhos por si realizados
a fim de os vender, pois será uma mais valia na ajuda do orçamento familiar, uma
vez que se encontra desempregada. ------------------------------------------------------------- O executivo decidiu autorizar que seja utilizada para o efeito a Casa
da Cultura, mas somente durante as horas normais de expediente.------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- 7ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA e 4ª
MODIFICAÇÃO AO PPI DA JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS NO
ANO DE 2016 ----------------------------------------------------------------------------------- Está presente a 7ª. Modificação ao Orçamento da Despesa

e 4ª.

Modificação ao PPI da Junta de Freguesia de Galveias no ano de 2016, que
importa tanto nas Inscrições/Reforços como em Diminuições/Anulações, no
valor respetivo de € 23.525,00 (Vinte e três mil quinhentos e vinte e cinco euros)
e 2.000,00 (Dois mil euros). -------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar e para o normal funcionamento dos
serviços deliberou aprovar as respetivas modificações. --------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO

DE

TAÇA

OU

TROFÉU

–

ASSOCIAÇÃO

DESPORTIVA E RECREATIVA “AMIGOS DO ATLETISMO DE AVIS” ---------- A Associação Desportiva e Recreativa “Amigos do Atletismo de Avis”,
informa que vai decorrer naquela Vila, no próximo dia 31 de Dezembro a 34ª.
edição de São Silvestre de Avis, pelo que solicitam a oferta de uma taça ou troféu
para ser oferecida aos participantes. ----------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar deliberou oferecer 3 embalagens de
vinho “Marques Ratão” de 3 garrafas /cada. -------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------5
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-------------- PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO – SOCIEDADE
FILARMÓNICA GALVEENSE -------------------------------------------------------------- A Sociedade Filarmónica Galveense, de acordo com a deliberação da
Junta de 27 de março de 2014, envia em anexo comprovativos de despesas
efetuadas com a Banda e Escola de Música da Coletividade, no mês de outubro
de 2016, que importa no total em € 1.953,80 (mil novecentos e cinquenta e três
euros e oitenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar deliberou atribuir o subsidio no
montante dos comprovativos apresentados. ----------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PAGAMENTO DE ABONO PARA FALHAS ------------------------------ Atendendo que atualmente a Cooperativa Galveiastur CIRL, cessou
funções, tendo regressado aos serviços administrativos da Junta de Freguesia o
funcionário Carlos Manuel Casaca Valente, com a categoria de Assistente
Técnico, considera-se que este ao retomar as suas funções deve substituir nas suas
faltas e impedimentos a funcionária Maria Custódia Neves Laranjeira Soeiro
Pexirra, no desempenho de funções da tesouraria, devendo para o efeito receber
o abono para falhas que lhe seja devido. ------------------------------------------------------ Mais foi decidido revogar as deliberações das atas nrs. 5/2015 e 9/2015
respetivamente de 12 de março e 23 de abril. ------------------------------------------------ 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. ------------------------------------------------6
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-------- Não havendo mais assuntos a tratar sendo dezanove horas e cinquenta e
cinco 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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