JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

ATA NR. 17/2018
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE
JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. -----------------------------------------Presenças: Senhores Presidente, Maria Fernanda Serineu Bacalhau,
Secretário, António Francisco Ricardo Varela e Tesoureira Ana Vitória
Romero Milheiras. -----------------------------------------------------------------------------Início da reunião: Dezassete horas e trinta minutos (17H30). ----------------------- 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:
---------Caixa Sede……………………………………………………646,61 €
---------Caixa CTT (Fundo de Maneio) …………………………… 150,00 €
---------Caixa (Serviços Administrativos – Fundo maneio) ……….. 500,00 €
--------- Caixa Loja (Fundo de maneio) …………………………….. 50,00 €
---------Caixa Piscinas (Fundo maneio) …………………………….. 100,00 €
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………

14.584,75 €

---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........

50.167,74 €
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---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…..

8.438,93 €

---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

31.857,06 €

---------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

2.910,05 €

---------Banco Espirito Santo - Conta à Ordem................................... 485,88 €
---------Banco Português de Investimento - Conta à Ordem........

608,44 €

---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta a Prazo…..... 250.000,00 €
---------Banco Comercial Português, SA………………………. 12.967,51 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..…700.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.224.046,53 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.149.401,04 €
---------Operações de Tesouraria....................................................74.645,49 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 14 de junho de 2018 e 27
de junho de 2018, que totalizam a importância global de € 137.093,06
( Cento e trinta e sete mil e noventa e três euros e seis cêntimos). ------------------------- PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO DESTINADO AO
CORTE, AJUNTAMENTO E ENFARDAMENTO DE FENO E LUZERNA
---------Considerando que ficou sem efeito o procedimento relativo à
Prestação de serviços referida em titulo, constante na ata nr. 12/2018 de 15 de
maio, devido à impossibilidade por parte Prestador de serviços convidado para
o efeito, está presente novamente Informação/Proposta apresentada pelo
senhor Secretário, para a Prestação de Serviços de Corte, ajuntamento e
enfardamento de feno e luzerna, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos.
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---------O executivo depois de analisar o assunto em questão deliberou
aprovar a proposta do senhor secretário e dar seguimento ao processo
para concretização da respetiva aquisição.----------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO

DE

TRASLADAÇÃO

NO

CEMITÉRIO

DE

GALVEIAS ------------------------------------------------------------------------------------Está presente requerimento em nome de Elisabete Ramos Luis Boleto,
a solicitar autorização para proceder à trasladação das ossadas de seu marido
“João Henrique Martins Boleto”, falecido a 8-04-2013 da sepultura nr.6 do 5º.
Talhão direito para a sepultura nr. 36 do 3º. Talhão Direito, no cemitério de
Galveias. ----------------------------------------------------------------------------------------O executivo decidiu deferir o pedido. -------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- ARRENDAMENTO DE PRÉDIOS RÚSTICOS “OLIVAL DA
COVA FUNDA, SÃO MARCOS E ABADIA” E “QUINTA DO GORDO”;EVORAMONTE; “MONTE DA NAVE”, RIO DE MOINHOS; E
“HERDADE DO MOTA” – VAIAMONTE ------------------------------------------------Após rescisão dos contratos de arrendamento de prédios rústicos
localizados na Freguesia de Évoramonte, Rio de Moinhos; e Vaiamonte, devido
aos mesmos terem atingido o seu termo no final de setembro de 2017, entende
o executivo que deve ser tomada uma decisão relativamente à celebração de
novos contratos de arrendamento, de forma a evitar que as terras fiquem
abandonadas sem que sejam devidamente tratadas e passem a ser invadidas por
estranhos. ----------------------------------------------------------------------------------------Neste

contexto,

a

senhora

Presidente

propõe

o

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------3
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1 – Celebrar contrato de arrendamento de acordo com a legislação em vigor, a
partir de 1 de Julho de 2018, pelo período de sete anos, com o senhor Narciso
Manuel Geadas Rolo, para as Herdades de “Olival da Cova Funda, S. Marcos”
e Abadia, pelo valor de € 180,00 (Cento e oitenta euros)/ano. ------------------2 – Celebrar contrato de arrendamento de acordo com a legislação em vigor, a
partir de 1 de Julho de 2018, pelo período de sete anos, com o senhor “Argélio
Joaquim Arromba Marrafa”, para a Herdade “Quinta do Gordo”, pelo valor de
€ 300,00 (Trezentos euros)/ano. O arrendamento deve incluir o monte,
barracão, furos, cercas, etc, com a obrigação de serem feitas obras de reparação
e recuperação, mas sem direito a quaisquer custos ou indemnizações pelas
benfeitorias efetuadas;-----------------------------------------------------------------3 – Celebrar contrato de arrendamento, de acordo com a legislação em vigor, a
partir de 2 de Julho de 2018, pelo período de sete anos, com o senhor António
Maria Cabaço Pires Calado, para a “Herdade do Mota”, pelo valor de €
10.000,00 (Dez mil euros)/ano. O arrendamento deve incluir o monte e
restantes dependências agrícolas, com a obrigação de serem feitas obras de
reparação e recuperação, mas sem direito a quaisquer custos ou indemnizações
pelas benfeitorias efetuadas. ----------------------------------------------------------4 - Celebrar contrato de arrendamento, de acordo com a legislação em vigor, a
partir de 2 de Julho de 2018, pelo período de dez anos, com o senhor José Luis
Pinto Brinquete, para a “Herdade do Monte da Nave”, pelo valor de € 800,00
(Oitocentos euros)/ano. O arrendamento inclui a obrigação de serem feitas
obras de reparação e recuperação no barracão, mas sem direito a quaisquer
custos ou indemnizações pelas benfeitorias efetuadas. ------------------------------------------ ADJUDICAÇÃO

POR

AJUSTE

DIRETO

DE

DOIS

REPRODUTORES LIMOUSINE ---------------------------------------------------4
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--------- Na sequência do ajuste direto destinado à Aquisição de dois
reprodutores Limousine, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei nr. 18/2008 de 29 de Janeiro, estão presentes os
seguintes documentos :----------------------------------------------------------------1 – Proposta e documentos apresentados pelo concorrente; ---------------------2 – Informação do cabimento; -------------------------------------------------------3 – Proposta de adjudicação; ------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------1 – Aprovar a proposta apresentada pelo senhor Diogo de Almeida Couto
Belo Morais, do Crato, pelo valor total de € 5.800,00 (cinco mil e oitocentos
euros), acrescido do Iva à taxa legal em vigor, se este for devido; --------2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d) e e),
do artº. 55º. Do CCP; ----------------------------------------------------------------3 – Aprovar a minuta do contrato e autorizar a senhora Presidente nos
termos do nr.3 do artº. 106 do CCP, a outorgar o mesmo.----------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ VENDA DE FARDOS DE FENO E LUZERNA ---------------------------Atendendo que a Junta possui na sua exploração agrícola excedente de
fardos de feno e luzerna, o senhor Presidente propõe à semelhança do que tem
sido feito em anos anteriores, que se proceda à venda a todos os interessados
de fardos de feno e luzerna (2º. Corte), respetivamente pelo preço de - €
0,10/Kg) e € 0,15/Kg), acrescido do valor do iva à taxa legal em vigor, pelo
que se devem dirigir ao Monte da Torre e respeitar os seguintes procedimentos:
---------A Junta de Freguesia não faz transporte de fardos; --------------------------A quantidade de fardos a vender será de acordo com as
disponibilidades; ----------------------------------------------------------------------5
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--------- Cada comprador deverá tarar viatura na Balança do Monte da
Torre; ------------------------------------------------------------------------------------------- Os fardos são carregados no local; ----------------------------------------------- Pesar novamente na balança do Monte da Torre; ---------------------------- Efetuar o pagamento, devendo para o efeito os compradores
estarem munidos do número fiscal de contribuinte, para emissão de
fatura/recibo. ----------------------------------------------------------------------------------- Afixar aviso nos lugares do costume, para conhecimento de todos
os interessados. --------------------------------------------------------------------------------- O levantamento dos fardos serão a partir do dia 2 de Julho de 2018,
no horário das 6H00 às 13H00. -------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PROCEDIMENTOS

PRE-CONTRATUAIS

DE

DUAS

AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS, POR AJUSTE DIRETO, DESTINADAS ÀS
ÀREAS DE INFORMÁTICA E PISCINAS, AO ABRIGO DO CÓDIGO DOS
CONTRATOS PÚBLICOS -------------------------------------------------------------------Estão presentes Informações/Propostas apresentadas pela senhora
Presidente, para contratação de duas aquisições de serviços, por ajuste direto,
destinadas às áreas de Informática e Piscinas. ----------------------------------------------O executivo depois de analisar o assunto em questão deliberou por
unanimidade aprovar a proposta da senhora Presidente, relativamente às
Prestações de serviços na área de Informática e Piscinas, devendo ser dado
seguimento ao processo para concretização das mesmas. ----------------------------------- 11ª. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 8ª. AO
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E 2ª. AO PLANO DE
AÇÕES MAIS RELEVANTES, NO ANO DE 2018 -----------------------------6
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--------- Estão presentes a 6ª. Modificação ao orçamento da despesa e 5ª. ao
Plano Plurianual de Investimentos e 2ª. ao Plano de Ações mais relevantes da
Junta de Freguesia de Galveias, no ano de 2018. ----------------------------------A alteração orçamental importa respetivamente tanto em Inscrições/reforços
como em Diminuições/anulações, no valor de € 69.700,00 (Sessenta e nove mil
e setecentos euros). ----------------------------------------------------------------------------- Após a devida análise foi decidido aprovar a mesma. ------------------------ Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte e uma horas, 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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