JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 24/2017
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA SEIS DE JULHO DO
ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE.------------------------------------------------------Presenças: Senhores Presidente, Maria Fernanda Serineu Bacalhau,
Secretário, António Francisco Ricardo Varela e Tesoureira Ana Vitória
Romero Milheiras. -----------------------------------------------------------------------------Início da reunião: Dezassete horas (17H00). ------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR -------------------------------------- Tendo sido previamente distribuídos exemplares aos membros e não
havendo nada a opor, foi a mesma aprovada por unanimidade e imediatamente
assinada pelos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ---------------------------EM COFRE: ------------------------------------------------------------------------------------De Operações de Tesouraria……………...…………………… 0,00 €
---------De Receitas Próprias…………………………………….

957,24 €

---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 25.184,91 €
---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........ 147.707,77 €
---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 152.992,48 €
---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................ 28.317,97 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem(Idosos)...579,56 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo- Conta a Prazo/Avis...150.000,00 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Avis-Conta Ordem 2.369,39 €
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---------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…..... 250.000,00 €
---------Banco Comercial Português, SA………………………. 210.324,30 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..…600.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.569.540,71 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.496.299,91 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 73.240,80 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 23 de Junho de 2017 e 5 de
Julho de 2017, que totalizam a importância global de € 203.866,57 (Duzentos
e três mil oitocentos e sessenta e seis euros e cinquenta e sete cêntimos).
--------------- VENDA DE APROXIMADAMENTE 690 BORREGOS 103
OVELHAS DE REFUGO E 3 CARNEIROS ----------------------------------------------A Junta de Freguesia deliberou aprovar a proposta do senhor Alfaiate
& Sobrinho, Lda., no que respeita aos 690 borregos pelo valor de € 51,55/
unidade, acrescido do valor do Iva à taxa legal em vigor, bem como as
propostas apresentadas respetivamente pelos senhores Lucídio Mendes Soares
e António Alberto F. Franco para a compra de 103 ovelhas de refugo pelo
valor de € 20,75/unidade e 3 carneiros pelo valor de € 37,50/unidade,
acrescido do valor do Iva à taxa legal em vigor. -------------------------------------------A Junta de Freguesia de Galveias fundamenta a sua deliberação, pelo
facto de na Hasta Pública do dia 4 de Julho de 2017, pelas 11H15, destinada à
abertura das propostas, terem sido as de valor mais elevado de acordo com o
critério de adjudicação definido. ------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------2
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--------------- FESTAS DA CIDADE - 2017 ---------------------------------------------- À semelhança dos anos anteriores o Município de Ponte de Sor vai
levar a efeito as Festas da Cidade – 2017 e a Freguesia de Galveias ao ser
convidada decidiu participar na Amostra de Artesanato, conjuntamente com
um artesão da Freguesia, que foi o único a aceitar o convite da Junta. ----------------O stand por decisão do Município também está ser partilhado com a
Fundação Infantário D. Anita de Galveias. -------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- PROPOSTA PARA ANIMAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO
DE GALVEIAS -------------------------------------------------------------------------------- Está presente proposta para “animar” uma das tardes de verão a todo
o público presente no Parque Aquático de Galveias e Férias Ativas em
21/07/2017, intitulada “Histórias em Ambiente Aquático … com Magia!-------------O executivo depois de analisar a mesma decidiu aceitar a proposta. ----------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – BANDA G DE
GALVEIAS. ------------------------------------------------------------------------------------ A Banda G de Galveias, solicitou o empréstimo da carrinha (mais
antiga) de 9 lugares para no domingo dia 2 de Julho de 2017, se deslocarem à
localidade de Fátima, e informaram que a mesma será conduzida pelo
elemento da Banda “Venâncio José Esperança Carrilho” disponibilizando-se
para o pagamento do combustível. ----------------------------------------------------------A senhora Presidente informou que dado a reunião de Junta ser em
data posterior, decidiu autorizar a cedência conforme o solicitado e submeter
à Junta para a devida ratificação. ------------------------------------------------------------O executivo deliberou ratificar a decisão da senhora Presidente. 3
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---------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- DESVIO DE REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO – ALDEIA
DA NORA - BORBA ------------------------------------------------------------------------- No sentido de procederem à remodelação de Rede Aérea de Baixa
Tensão, no local de Aldeia da Nora – Borba, a Edp vem solicitar a necessidade
de colocar dois postes dentro da propriedade que pertence a esta Junta,
enviando em anexo um croqui a explicar a localização dos mesmos. ------------------O executivo decidiu autorizar. ---------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ RATIFICAÇÃO DE DECISÃO DO EMPRÉSTIMO DE
CINCO MESAS – INFANTÁRIO DONA ANITA --------------------------------------- A senhora Presidente informou que autorizou o empréstimo de cinco
mesas à Fundação Infantário D. Anita para a realização de uma atividade de
encerramento do ano letivo a realizar-se no dia 7 de Julho de 2017,
submetendo à Junta para a devida ratificação. --------------------------------------------- Foi deliberado autorizar. ----------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE APOIO – VERÓNICA SOFIA VARELA DE
MATOS ---- ------------------------------------------------------------------------------------A senhora Verónica Sofia Varela de Matos, dirige-se à Junta de
Freguesia a solicitar apoio de forma a permitir-lhe recorrer a determinadas
terapias para o seu filho Rui Miguel de Matos Pereira que sofre de Atrofia
Muscular Espinal de nível intermédio, e apesar de ainda não existir cura para
esta doença de origem genética, existe um tratamento que trava a degeneração,
nomeadamente em Espanha, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. ----4
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---------Neste momento o Rui está a fazer tratamento em Espanha, mas o custo
da medicação é de um valor elevadíssimo € 3.175,38/mês, o que se torna
insuportável para os rendimentos auferidos pelo pai que é o único elemento da
família a trabalhar, apenas contam com o apoio vindo de ajuda através das
redes sociais, em organização de eventos, participação em festas, angariação
de materiais recicláveis, etc. ------------------------------------------------------------------Por estas razões vem solicitar apoio, nomeadamente na autorização de
cedência de um espaço e suporte de uma tenda nas festas de Galveias a realizar
em Honra de São Lourenço; ------------------------------------------------------------------Solicitar empréstimo de um espaço para armazenamento temporário e
transporte para materiais recicláveis principalmente papel e papelão, para a
fábrica de papel reciclado em Torres Novas;-----------------------------------------------Ajuda para licenças destinadas a futuros eventos para angariação de
fundos. ------------------------------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar os pedidos deliberou por
unanimidade apoiar dentro das suas disponibilidades e informar a
interessada do seguinte: ------------------------------------------------------------- O pedido de espaço para a montagem do stand terá que ser dirigido à
Comissão de Festas; ------------------------------------------------------------------ Autorizar a cedência do espaço para armazenamento, mas não é possível
assegurar o transporte; -------------------------------------------------------------- Todas as licenças a emitir pela Junta beneficiarão de isenção. --------------------Aprovado por unanimidade ------------------------------------------------------------ MEDIDAS APRESENTADAS PELOS TÉCNICOS DA
ACORPSOR ---------------------------------------------------------------------------5
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--------- Está presente oficio da Acorpsor - Associação de Criadores de Ovinos
da Região de Ponte de Sor, de 26 de Junho de 2017, a apresentar algumas
recomendações relativamente a situações que poderão ser melhoradas na
Herdade das Freiras. --------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar tomou em consideração as
sugestões apresentadas. --------------------------------------------------------------------------- DEPOSIÇÃO DOS ENTULHOS DE OBRAS ----------------------------- Em seguimento ao ofício da Junta de Freguesia nr. 629 de 9 de Junho
de 2017, à Câmara Municipal de Ponte de Sor, no sentido de encontrar uma
solução capaz de juntar os entulhos de obras para posterior tratamento
ecológico em consonância com as regras em vigor, dado a inexistência de
recolha organizada deste tipo de lixo, esta informou que a remoção,
acondicionamento e deposição de entulhos de obras, são inteiramente da
responsabilidade do dono da obra em execução. ------------------------------------------ Depois da devida análise foi deliberado pelo executivo adquirir
placas para afixar nos locais sobre a proibição da deposição de entulhos
de obras nos diversos locais mais utilizados, e, emitir informação à
população sobre o que nos foi comunicado pelo Município. ------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- TRANSMISSÃO DO DIREITO AO ARRENDAMENTO POR
MORTE DO ARRENDATÁRIO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1106º.
NR.1 ALÍNEA C) E 1107º. DO CÓDIGO CIVIL ---------------------------------------O senhor Manuel Rodrigues Ferreira, na qualidade de filho, vivendo
em economia comum, com sua mãe Maria Rodrigues Ricardo até ao seu
falecimento no passado dia 15 de janeiro de 2017, a qual foi arrendatária do
imóvel sito na Rua Vila Nova do Laranjal, nr. 50, Galveias, de que esta Junta
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é proprietária, vem solicitar a seu favor o arrendamento em causa, dado que as
suas condições económico-financeiras se mantêm inalteradas, encontrando-se
a sobreviver com apoios sociais, e lhe seja mantido o arrendamento apoiado.
---------O executivo depois de analisar deliberou aprovar a transmissão de
titularidade. ------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO – JOÃO
MANUEL DIAS MATIAS; E ANTÓNIO MANUEL SOUSA FÉLIX ---------------- Os trabalhadores da Junta de Freguesia de

Galveias,

abaixo

referidos, solicitam a concessão de licença sem remuneração conforme se
indica: ---------------------------------------------------------------------------------- João Manuel Dias Matias, no período de 22 de Junho a 4 de agosto de 2017.
- António Manuel Sousa Félix, no período de 20 de Junho a 17 de Julho de
2017. -- ------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisar os pedidos o executivo decidiu autorizar.---------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ TRABALHOS RELACIONADOS COM A MANUTENÇÃO
DA VINHA ------------------------------------------------------------------------------------ Está presente e-mail do Técnico da Acorpsor que nos dá assessoria
nos trabalhos da vinha, fazendo algumas recomendações que se tornam
necessárias para a normal conservação e manutenção da vinha. ------------------------O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- PEDIDO DE CEDÊNCIA DE CARRINHAS – SOCIEDADE
FFILARMÓNICA GALVEENSE ---------------------------------------------------
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--------- A senhora Presidente informou que autorizou a cedência de viaturas
para deslocações ao Crato e Ponte de Sor, à Sociedade Filarmónica Galveense,
para preparação e concerto nas Festas da Cidade/2017, submetendo à Junta
para a devida ratificação. ---------------------------------------------------------------------O executivo ratificou a decisão da senhora Presidente. ----------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ SITUAÇÃO DE REFORMA DO TRABALHADOR JOSÉ
ANTÓNIO PEGUINHO DE MATOS ------------------------------------------------------ O senhor José António Peguinho de Matos,

atualmente

a

desempenhar as funções de Coveiro na Junta de Freguesia de Galveias,
informa que já passou à situação de reforma, e pelo facto vem dar
conhecimento que vai cessar funções a partir do dia 1 de setembro de 2017.
---------O executivo tomou conhecimento e deliberou providenciar no
sentido de encontrar o mais breve possível outra pessoa para
desempenhar a função. ----------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 9ª. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA JUNTA DE
FREGUESIA E 6ª. AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
PARA O CORRENTE ANO. ----------------------------------------------------------------Está presente a 9ª. alteração ao orçamento da Junta de Freguesia de
Galveias, e 6ª. ao Plano Plurianual de Investimentos para o corrente ano, que
importa cada uma no valor de € 17.000,00 (dezassete mil euros). ---------------------O executivo depois de analisar deliberou aprovar a mesma. ---------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ CONCURSO DE FOTOGRAFIA – OLHAR D’GALVEIAS --8
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--------- A Tesoureira da Junta conjuntamente com os serviços da área sócio
cultural propõem a aprovação de um regulamento que contém as condições
para levar a efeito um Concurso de Fotografia denominado “Olhar
d’Galveias”, a integrar os Festejos Populares em Honra de São Lourenço que
se vão realizar na Freguesia de Galveias no próximo mês de Agosto de 2017.
---------O executivo depois de analisar deliberou concordar e aprovar. -----------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ LEILÃO DE VENDA DE BEZERROS – HERDADE DAS
FREIRAS -- ------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Secretário propôs que se levasse a efeito no próximo dia 19
de Julho de 2017, pelas 15H00, um leilão de gado bovino na Herdade das
Freiras para a venda de aproximadamente: ----------------------------------------- 50 bezerros; ---------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar concordou com o proposto pelo
senhor Secretário e decidiu aprovar a venda através de leilão, nas
seguintes condições: -----------------------------------------------------------------1 – Os bovinos estão com a classificação B4, T3, L4; -------------------------2 – O gado encontra-se devidamente separado e identificado, podendo ser
visto no dia da venda na citada herdade; ---------------------------------------3 – As ofertas são verbais sem valor inicial e por unidade, não inferior a
€ 5,00; ---------------------------------------------------------------------------------4 – O gado será adjudicado pela maior oferta, acrescido do valor do Iva
à taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------------5 – A Junta reserva o direito de não efetuar a adjudicação se o valor lhe
não convier. ------------------------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------9
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---------Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte horas e dez minutos, a
Senhora 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 executivo da Junta
de Freguesia.----------------------------------------------------------------------------

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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