JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
MINUTA DA ATA NR.27/2016
-------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA

JUNTA DE FREGUESIA DE

GALVEIAS REALIZADA NO DIA DOZE DE DEZEMBRO 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…………………………………….… 375,32 €
-------- DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: ---------------------- Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 26.409,47 €
-------- Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........… 47.481,58 €
-------- DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
-------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 529.569,42 €
-------- Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

30.838,02 €

-------- 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 €
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-------- Banco Comercial Português, SA…………………………. 9.283,03€
-------- Banco Comercial Português, SA……………………..… 800.000,00 €
-------- TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.598.008,97€
-------- Operações Orçamentais................................................. 1.529.206,32 €
-------- Operações de Tesouraria.................................................... 68.802,65 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 21 de novembro e 09 de
dezembro de 2016, que totalizam a importância global de € 82.926,94 (oitenta
e dois mil novecentos e vinte e seis euros e noventa e quatro cêntimos).------------------- ASSOCIAÇÃO

HUMANITÁRIA

DOS

BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS AVISENSES---------------------------------------------------------------- De acordo com o praticado em anos anteriores a Direção da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários Avisenses decidiu oferecer um Cabaz
de Natal a todos os Bombeiros, que será uma pequena lembrança adaptável à
época e que será de grande utilidade para os soldados da paz. ---------------------Neste sentido,

e dadas as dificuldades financeiras com que se depara a

Associação, vêm solicitar que lhes sejam cedidas 60 garrafas de vinho para incluir
nos referidos cabazes, pois os bombeiros tudo dão sem nada pedir em troca. ---A Comissão administrativa depois de analisar o pedido e considerando que
há já vários anos oferece o vinho para os fins pretendidos o que não deixa de
ser um contributo para ajudar os Bombeiros, que desempenham uma causa
nobre no âmbito do voluntariado, pois estão sempre disponíveis na prestação
de socorro a quem dele necessitar, deliberou oferecer o vinho solicitado. ---------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE AJUDA – SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE
PAULO ---- -------------------------------------------------------------------------------2
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-------- A Presidente da Conferência de S. Francisco de Assis – Ponte de Sor, vem
solicitar ajuda nesta época de Natal, para poder ajudar famílias carenciadas do
concelho, atendendo à realidade em que o País se encontra. ---------------------------- Mais informa que a Conferência tem como objetivo partilhar com os mais
necessitados, podendo a ajuda ser em dinheiro, azeite ou outros géneros
alimentares, e a dádiva deve ser entregue no Centro Paroquial. ------------------------ A Comissão administrativa depois de analisar e considerando que há
já alguns anos tem sempre colaborado dado o objetivo a que se destina o
pedido, nomeadamente ajudar na época de natal famílias carenciadas,
decidiu contribuir à semelhança dos anos anteriores com a oferta de três (3)
garrafões de azeite. -------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- CAMPANHA DE AZEITONA 2016/2017------------------------------- Relativamente à campanha de azeitona de 2016/2017, foram estabelecidas
as seguintes condições para a azeitona recebida destinada a laboração no lagar:
Estiva ………… 9% ; ---------------------------------------------------------------Venda de azeite (Garrafões 5 litros) ……. € 22,50 c/Iva incluído. -------------As trocas no lagar serão efetuadas nos dias úteis de 21 de dezembro de 2016 a 9
de janeiro de 2017, das 8H00 às 12H00 e das 13H00 às 17H00. --------------------- Antes de se dirigirem ao lagar os interessados deverão passar pelos
serviços administrativos localizados na sede a Junta de Freguesia de Galveias, a
fim de obterem a respetiva ficha com a quantidade de azeite que lhes pertence.
------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APANHA DE AZEITONA
NAS HERDADES DA JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS --------------
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-------- Considerando que ainda existe alguma azeitona para apanhar das
Herdades da Junta de Freguesia de Galveias, num total que ronda os 15.000 Kg;
-------- Considerando que a época de apanha de azeitona está quase a terminar,
não tendo a Junta pessoal disponível para o efeito, e a Prestação de serviços
inicialmente prevista por deliberação na ata nr. 24/2016 de 19 de outubro, ter tido
pouca aderência por parte de possíveis interessados, não tendo sido suficiente
para a apanha da sua totalidade, a Comissão administrativa deliberou por tratarse de um assunto urgente e inadiável, proceder a uma prestação de serviços por
ajuste direto, conforme se indica: ------------------------------------------------------- Solicitar proposta ao senhor Silvino José Rebelo Martins, de Ervedal, para
a apanha da azeitona que ainda resta nas herdades, através do sistema
mecanizado;------------------------------------------------------------------------------- A proposta deverá referir-se ao preço por quilo e incluir o transporte para
o Lagar da Junta de Freguesia de Galveias; --------------------------------------- O pagamento efetuar-se-à mediante a apresentação de fatura; -------------- O seguro será por conta do Prestador de serviços não se responsabilizando
a Junta por qualquer acidente que possa ocorrer. -------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- APRESENTAÇÃO

DO

PROJETO

“ORÇAMENTO

PARTICIPATIVO PORTUGAL” ------------------------------------------------------------- A Anafre a pedido da senhora Secretária de Estado Adjunta da
Modernização Administrativa, anexa oficio de apresentação do Projeto
“Orçamento Participativo Portugal”, com o objetivo de desenvolver os
mecanismos de democracia participativa e a promoção dos cidadãos na vida do
País, onde é fundamental a colaboração das autarquias e governo. ----------------
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– A Comissão Administrativa tomou conhecimento, mas como está
demissionária estando marcado eleições intercalares para o dia 15 de
Janeiro de 2017, deverá ser o próximo executivo a tomar uma decisão sobre
o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PETIÇÃO DO PROJETO LEI QUE CRIA A COMUNIDADE
REGIONAL DO ALENTEJO ------------------------------------------------------------------ Na sequência do Congresso AMAALENTEJO, estes enviam Petição do
Projeto Lei, que cria a Comunidade Regional do Alentejo, a fim da mesma ser
preenchida caso assim se entenda e devolvida para Comissão promotora, Casa do
Alentejo, na Rua das Portas de Santo Antão, nr. 58, 1150-268 LISBOA. --------A Comissão Administrativa não vê inconveniente que se publicite o assunto
em questão.--------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE LICENÇA SEM RETRIBUIÇÃO - RAUL MANUEL
MENDES RAMOS ------------------------------------------------------------------------------ O trabalhador da Junta Raul Manuel Mendes Ramos, encontra-se a
usufruir licença sem retribuição, por um período de seis meses, cujo termo será
até ao próximo dia 20 de dezembro de 2016. ----------------------------------------Dado ser bastante importante a continuação da referida licença, este, solicita a
sua continuação por mais um período de seis meses. -------------------------------A Comissão Administrativa depois de analisar a situação decidiu autorizar.
-------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDOS

DE

AUTORIZAÇÃO

PARA

COMPRA

DE

SEPULTURAS NO CEMITÉRIO DE GALVEIAS ---------------------------------------- Estão presentes os seguintes requerimentos: --------------------------------5
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De, Adelaide Maria Varela Rocha, a solicitar autorização para adquirir por
compra e posse perpétua a sepultura nr. 8 do 5º. Talhão direito A, do cemitério
de Galveias, onde se encontram os restos mortais de seu marido “Vitorino Rocha
Afonso” falecido a 20 de novembro de 2016; ------------------------------------------------ De, Rosa Umbelina Esperança Pulguinhas Nogueira, a solicitar
autorização para adquirir por compra e posse perpétua a sepultura nr. 8 do 5º.
Talhão Direito, onde se encontram os restos mortais de seu irmão “António José
Esperança Pulguinhas”, falecido a 12-09-2013. --------------------------------------------- Depois de analisar o pedido o executivo decidiu autorizar vender as
sepulturas. ---------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO - ACORPSOR ---------------------- Está presente em anexo, relatório detalhado sobre trabalho efetuado pela
equipa de campo da Acorpsor, Associação com quem mantemos uma Prestação
de serviços para apoio na exploração da Junta de Freguesia de Galveias. O
relatório é acompanhado de um e-mail enviado pelo Coordenador daqueles
serviços, a alertar para o facto de estarem desaparecidas cerca de 54 ovelhas, pelo
que dizem ser incompreensível a ausência de tantos animais. ------------------------------ A Comissão administrativa tomou conhecimento e dado a gravidade
dos factos, deliberou comunicar o furto à GNR e notificar o pastor para se
pronunciar sobre a situação detetada, de forma a ser organizado um dossier
para análise do assunto por parte do próximo executivo que vier a ser eleito
nas eleições intercalares a realizar no próximo dia 15 de janeiro de 2017, e
este tomar a decisão sobre a instauração, ou não, de processo disciplinar. --------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------
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-------------- MARCAÇÃO DE SOBREIROS NA HERDADE DOS QUARTOS
EM ÉVORAMONTE---------------------------------------------------------------------------- Está presente informação dos serviços sobre a marcação de 20 sobreiros
na Herdade de Quartos, em Évoramonte, destinados a abate. ------------------------------ A Comissão Administrativa tomou conhecimento e decidiu pedir aos
serviços competentes a devida autorização. ----------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- REPARAÇÃO DO REBOCO E ESTUQUE DO TETO DA CASA
DE BANHO DO 1º. ANDAR DIREITO DO NR. 1 DA AV. VISCONDE
VALMOR - LISBOA --------------------------------------------------------------------------- Atendendo que se torna necessário proceder à reparação do reboco e
estuque do teto da Casa de banho do 1º. andar do nr.1 da Av. Visconde Valmor,
Lisboa, devido a queda do mesmo, está presente orçamento apresentado pelos
Donos da Obra, Construções Unipessoal, Lda., de Lisboa, no valor total de €
750,00 (setecentos e cinquenta euros), bem como informação do Engº. Miguel
onde emite parecer que urge resolver de imediato a referida reparação. ----------------- A Comissão Administrativa tomou conhecimento e decidiu autorizar
a referida reparação dado ser urgente e inadiável. -------------------------------------- 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 e
cinco minutos, o Senhor Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do que
7

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
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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