JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

MINUTA DA ATA NR.26/2016
-------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA JUNTA DE FREGUESIA DE
GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE E UM 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……………………………………… 6.440,12 €
-------- DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: ---------------------- Conta à Ordem n.º 997-530…………………………… 16.523,37 €
-------- Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)…….……........…34.722,27 €
-------- DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
-------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…. 515.439,13 €
-------- Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

9.839,26 €

-------- 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…………………………. 9.283,03 €
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-------- Banco Comercial Português, SA……………………..… 800.000,00 €
-------- TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.546.299,31 €
-------- Operações Orçamentais................................................. 1.484.732,88 €
-------- Operações de Tesouraria.................................................... 61.566,43 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 03 de novembro e 18 de
novembro de 2016, que totalizam a importância global de € 54.816,85
(cinquenta e quatro mil oitocentos e dezasseis euros e oitenta e cinco
cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------- DESPACHO

DO

SECRETÁRIO

DE

ESTADO

DAS

AUTARQUIAS LOCAIS RELATIVO À CORREÇÃO DA DATA DA
MARCAÇÃO DE ELEIÇÕES INTERCALARES ------------------------------------------ Em seguimento ao despacho do senhor Secretário de Estado das
Autarquias Locais com o nr. 13081 de 2 de novembro de 2016, relativo à
marcação de eleições intercalares para a Assembleia de Freguesia de Galveias, e
após constatarem ter ocorrido um equívoco na data indicada, foi a mesma
corrigida através do despacho nr. 13444/2016, e alterada para o dia 15 de janeiro
de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------- A Comissão administrativa tomou conhecimento. ------------------------------------ PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UM
WORKSHOP – “BOLAS DE NATAL” ------------------------------------------------------ Está presente um pedido para autorizar a realização de um workshop –
“Bolas de Natal” na Casa da Cultura, em Galveias, no próximo dia 26 de
novembro de 2016, das 15H00 às 18H00, tendo o mesmo como destinatárias as
senhoras que participam no Grupo “Partilha e Saberes”. ----------------------------------- Mais informam que o mesmo não acarreta qualquer despesa para a Junta
de Freguesia, sendo o mesmo dirigido pela senhora Urbana, voluntária na área.
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-------- Após a devida análise a Comissão administrativa decidiu autorizar a
realização do Workshop dado que o mesmo não traz quaisquer custos para
a Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO REFERENTE À VENDA
DE LENHA DE SOBRO LIMPO ------------------------------------------------------------- Está presente relatório referente à venda de lenha de sobro limpo à
senhora Nádia Sofia de Jesus Nunes, de Ervideira, pelo valor de € 57,57/tonelada,
o qual não se transcreve, mas fica em anexo à presente ata. -----------------------A Comissão administrativa deliberou homologar o presente relatório. ------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE REPARAÇÃO DO TELHADO DAS CAPELAS DE
SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, EM GALVEIAS ---------------------------------------------- Está presente pedido do Padre Domingos Miguel da Fonseca Coelho, a
solicitar a colaboração da Junta no arranjo do telhado das Capelas de Galveias,
nomeadamente de São João e de São Pedro, pois foi informado que as reparações
de conservação deste Património, é habitual serem feitas pela Junta de Freguesia.
A Comissão Administrativa depois de analisar o pedido e perante o parecer
do Eng. Miguel Ministro, decidiu informar que de momento se encontra em
gestão limitada devido às eleições intercalares agendadas para o próximo dia
15 de Janeiro de 2017, estando por isso impedida de deliberar sobre assuntos
desta natureza, pelo que propõe seja feito novo pedido ao próximo executivo.
-------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
ALARME - BANDA G ------------------------------------------------------------------
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-------- Considerando que foi autorizado há já algum tempo a guarda de material
da Banda G, de Galveias, num casão propriedade da Junta de Freguesia, onde
houve há poucos dias, uma tentativa de assalto, esta, vem solicitar autorização
para a colocação de um alarme, cujos encargos serão da sua inteira
responsabilidade. -------------------------------------------------------------------------A Comissão Administrativa depois de analisar e dado que o pedido não
implica qualquer encargo para a Freguesia de Galveias, decidiu autorizar.
-------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PROPOSTA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (SIADAP) NO ANO DE 2017 --------------------- Para efeitos do desenvolvimento do processo de Avaliação de
Desempenho (SIADAP) no ano de 2017, está presente proposta destinada à
finalização do ciclo 2015-2016 e início do ciclo 2017-2018.

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

A Comissão Administrativa depois de analisar decidiu informar que se
encontra em gestão limitada, devido à marcação de eleições intercalares a
realizar no próximo dia 15 de Janeiro de 2017, pelo que terá que ser o
próximo executivo a tomar a respetiva decisão. ------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- 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 documento e comprovativo de
despesas efetuadas com a reparação de oito instrumentos da Banda e Escola de
Música da Coletividade, à firma do senhor Jorge Manuel de Oliveira Lopes, que
importam no valor de € 799,50 (setecentos e noventa e nove euros e cinquenta
cêntimos) c/ Iva incluído. ---------------------------------------------------------------4
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-------- A Comissão administrativa de acordo com a deliberação mencionada
deliberou atribuir o subsidio no montante de € 799,50 (setecentos e noventa
e nove euros e cinquenta cêntimos), conforme documentos apresentados. --------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAÇÃO A ÉVORA –
MOVIMENTO DA MENSAGEM DE FÁTIMA ------------------------------------------ O Pároco de Galveias padre Domingos Miguel, vem solicitar o pedido de
transporte da carrinha de nove lugares para participação de alguns galveenses no
Movimento da Mensagem de Fátima, em Évora, num encontro diocesano a
realizar no próximo dia 1 de dezembro de 2016. -------------------------------------------- Mais informa que foi demonstrada disponibilidade por parte do
funcionário da Junta, senhor Manuel Félix, para efeitos de condução da viatura.
-------- A Comissão administrativa depois de analisar o pedido e
considerando que se a viatura não for disponibilizada haverá alguma
impossibilidade de participação

por parte de

alguns elementos do

movimento, e dado que sempre foi prática corrente disponibilizar transporte
para este tipo de ocorrência, deliberou autorizar a cedência de acordo com
o artº. 8º. Do Regulamento em vigor. ------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- TERMO

DE

NOTIFICAÇÃO

–

GUARDA

NACIONAL

REPUBLICANA -------------------------------------------------------------------------------- Está presente termo de notificação lavrado pela GNR no dia 10 de
novembro de 2016, pela 1H25 minutos, relativo à tentativa de assalto das
instalações da Junta de Freguesia de Galveias, onde funcionam os serviços
operativos.----------------------------------------------------------------------------------------- A Comissão administrativa tomou conhecimento. --------------------5
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-------------- FESTEJOS NATALICIOS - FREGUESIA DE GALVEIAS -------------- Apesar de estarem agendadas a marcação de eleições intercalares para o
próximo dia 15 de janeiro de 2017, devido à renúncia do executivo da Junta de
Freguesia, este entende, que não deve privar as crianças, idosos e trabalhadores
dos Festejos natalícios que têm sido praticados em anos anteriores, pois são uma
tradição, contribuem para a alegria das crianças; são uma recompensa para todos
os colaboradores da Junta; e, ainda um benefício para as famílias da freguesia
com menores recursos económicos. ---------------------------------------------------A presente prestação de serviços tem cabimento no orçamento da Junta de
Freguesia na rubrica de 06/02.02.25.02. ----------------------------------------------- Festa de Natal das crianças a realizar no dia 17/12/2016, seguindo-se de oferta
de prendas e balões a todas as crianças inscritas, bem como o fornecimento de
um lanche;---------------------------------------------------------------------------------- Almoço dos trabalhadores a realizar no dia 23/12/2016; -------------------------- Entrega de Cabazes de Natal a famílias da freguesia carenciadas, de acordo com
as condições apresentadas na proposta apresentada pelo senhor Presidente, que
se encontra em anexo. --------------------------------------------------------------------------- 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 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
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Laranjeira Soeiro Pexirra, redigi e vou assinar, junto com o Senhor Presidente
Rui Manuel Canha Nunes. ---------------------------------------------------------------

_____________________________________________
_____________________________________________
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