JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 6/2019
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE
MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE. -------------------------------------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…………………………………………………

396,70 €

---------Caixa CTT (Fundo de Maneio) ……………………………

150,00 €

---------Caixa (Serviços Administrativos – Fundo maneio) ……….. 500,00 €
--------- Caixa Loja (Fundo de maneio) …………………………….. 50,00 €
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS:…...
---------Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………

9.722,56 €

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

52.316,73 €

---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…… 345.445,27 €
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---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

3.578,52 €

---------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

3.270,49 €

---------Novo Banco - Conta à Ordem................................................. 413,56 €
---------Banco Português de Investimento - Conta à Ordem........

603,94 €

---------Banco Comercial Português, SA………………………. 14.088,87 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..… 700.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......….. 1.281.116,20 €
---------Operações Orçamentais................................................. 1.213.039,35 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 68.076,85 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 07 de março de 2019 a 27 de
março de 2019, que totalizam

a

importância

global

de € 55.181,95

(cinquenta e cinco mil cento e oitenta e um euros e noventa e cinco
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------- EMPREITADA NR.1/JFG/2019, POR CONSULTA PRÉVIA,
PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ARMAZÉM AGRICOLA ----------------- Considerando que foi levado a efeito um procedimento da empreitada
referida em titulo, e nenhum dos concorrentes convidados apresentou proposta;
--------- Considerando que a obra em referência torna-se de extrema
necessidade levar a efeito, pelo estado de degradação em que se encontra o
armazém, apresentando perigo de desmoronamento, a senhora Presidente
apresenta novamente proposta/informação da senhora Presidente, bem como
restantes documentos que fazem parte do processo destinados a dar inicio a um
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novo procedimento de empreitada de “Obras de recuperação do armazém
agrícola”-----------------------------------------------------------------------------------------Depois da devida apreciação por parte do executivo, este decidiu
aprovar a proposta da senhora Presidente e dar inicio ao respetivo
procedimento. --------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------- NORMAS PARA VENDA EM HASTA PÚBLICA DE
APROXIMADAMENTE 22.000 ARROBAS DE CORTIÇA AMADIA DAS
HERDADES DE TORRE DE SEPULVEDA E LARANJEIRA -------------------------Está presente proposta apresentada pela senhora Presidente que se passa
a transcrever: ------------------------------------------------------------------------------------“PROPOSTA: Normas para venda em Hasta Pública de
aproximadamente 22.000 arrobas de cortiça amadia das Herdades de
Torre de Sepúlveda e Laranjeira”. --------------------------------------------------------Considerando que a Junta de Freguesia no corrente ano vai levar a efeito
a extração de cortiça amadia das suas Herdades Torre de Sepúlveda e
Laranjeira; ---------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a Prestação de Serviços de extração de cortiça, já foi
adjudicada à empresa Ricardo Canha Unipessoal, Lda., de Ponte de Sor,
estando prevista que a respetiva extração venha a ocorrer durante o mês de
Junho de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------Considerando que é prática habitual há já alguns anos proceder à
respetiva venda, antes do inicio dos trabalhos de extração da cortiça; ---------Proponho que se proceda à venda em Hasta Pública/Leilão a realizar no dia 4
de Maio de 2019, no Salão Nobre desta Freguesia, na Vila de Galveias,
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concelho de Ponte de Sor, pelas 11H00, de aproximadamente 22.000 arrobas
de cortiça amadia, nas seguintes condições:-------------------------------------------------CORTIÇA AMADIA ----------------------------------------------------------------a) As propostas entregues no início da Hasta Pública (11H00 do dia 4
de Maio de 2019) deverão referir-se sempre ao preço arroba (15 Kg), que
engloba a cortiça amadia, bocados e virgem; --------------------------------------------b) Pela totalidade da cortiça e como caução a firma concorrente emitirá
cheque à ordem da Junta de Freguesia de Galveias na importância de €
10.000,00 (Dez mil euros); --------------------------------------------------------------------c) A extração será efetuada pela Junta de Freguesia de Galveias;---------------d) A cortiça será pesada pela Junta de Freguesia e o peso a vigorar
para efeitos de faturação será o que for obtido da respetiva pesagem, após
extração e o desconto de 20%; --------------------------------------------------------------e) A partir da assinatura do contrato, a cortiça fica sob inteira
responsabilidade do comprador, tendo o mesmo que proceder ao seguro c/ o
risco de incêndio pelo valor encontrado. Também a guarda será da
responsabilidade do comprador. --------------------------------------------------------------f) Condições de Pagamento
---------35% - No ato da adjudicação; ------------------------------------------------------30% - Em 30/09/2019; --------------------------------------------------------------35% - Em 27/12/2019. ---------------------------------------------------------------1. OUTRAS CONDIÇÕES: --------------------------------------------------------a) A Junta de Freguesia define o valor de €35,00/arroba como preço
base para a venda da cortiça; ------------------------------------------------------------------b) A cortiça será adjudicada à proposta mais elevada desde que superior
ao preço base definido na alínea anterior; ------------------------------------------4
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---------c) Se as propostas não atingirem o preço base de adjudicação, serão
excluídas; ----------------------------------------------------------------------------------------d) Havendo igualdade de preço nas propostas de valor mais alto, passarse-à de imediato a licitação, entre propostas em situação de empate;--------------------e) Os cheques entregues como caução deverão ser devolvidos no final
da Hasta Pública, aos concorrentes a quem a cortiça não seja adjudicada; -------------g) A cortiça não poderá ser levantada sem estar integralmente paga ou
com garantia bancária nas condições propostas pela Junta; -------------------------------f) Ao preço da cortiça será acrescido o valor do IVA à taxa legal em
vigor; - -------------------------------------------------------------------------------------------g) A Junta reserva o direito de não proceder à venda da cortiça. ----------------Galveias, 27 de Março de 2019. A Presidente – a) Maria Fernanda
Serineu Bacalhau”. -----------------------------------------------------------------------------O executivo decidiu concordar com a proposta da senhora
Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE LENHA PARA A LAREIRA – SOCIEDADE
FILARMÓNICA GALVEENSE ------------------------------------------------------------Está presente carta da Sociedade Filarmónica Galveense a solicitar à
semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, a oferta de 400 a 500
Kgs. de lenha de sobro de cavacas para ser utilizada na lareira do Bar da
Coletividade.-------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar a oferta.------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------
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--------------- PEDIDO

DE

APOIO

PARA

ATIVIDADE

–

GRUPO

EXPERIMENTAL DE PONTE DE SOR ---------------------------------------------------O GEPS – Grupo Experimental de Ponte de Sor, em parceria com o
Município de Ponte de Sor, o Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor e as
Juntas de Freguesia do concelho, vai dinamizar nos próximos dias 2 e 3 de abril
o 9º. Torneio Espadinha. Trata-se de uma atividade desportiva, destinada às
crianças do 1º. CEB do concelho de Ponte de Sor, e cujo objetivo é homenagear
o fundador do clube, o saudoso professor Espadinha. ----------------------------Assim, solicitaram transporte para 29 crianças e 4 adultos acompanhantes para
o dia 3 de abril. As atividades têm inicio no Pavilhão Municipal de Ponte de
Sor, das 9H30 até às 16H00. ------------------------------------------------------------------A senhora Presidente acrescentou que face ao pedido informou que não
possui transportes homologados para transportar crianças, no entanto, a Junta
estaria disponível para financiar a despesa relacionada com a deslocação, e
perante o pedido de orçamento solicitado à Rodoviária do Alentejo, está o
mesmo presente, importando no valor de € 150,00. ---------------------------------------- O executivo ratificou a decisão da senhora Presidente e autoriza a
despesa conforme orçamento apresentado. ---------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------PEDIDO DE FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE
TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------ O Centro de Formação Profissional de Portalegre – Serviço de
Emprego e Formação Profissional de Ponte de Sor, tem como atividade
formativa o Curso “Técnico/a de Informática – Sistemas” EFA (Educação e
Formação de Adultos) – Nível Secundário, que teve seu inicio em 19/02/2018
e terminará a 20 de Maio de 2019.---------------------------------------------------6
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---------Neste âmbito vêm solicitar a colaboração da Junta no sentido de
proporcionar ao formando Vitório Manuel Cortiço Péguinho, a realização da
referida Formação Prática em Contexto Real de Trabalho, desenvolvendo
trabalhos na área de Informática, em horário praticado na entidade. -------------------- O executivo depois de analisar decidiu autorizar. ---------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------ARRENDAMENTO DO PRÉDIO RÚSTICO DA HERDADE DA
CARAPETA E CASTELO --------------------------------------------------------------------Em seguimento a todo o processo relativo ao arrendamento da Herdade
“Carapeta e Castelo”, está presente parecer do jurista da Junta, e verificou-se
que não foi dado cumprimento aos requisitos exigidos no procedimento. -------------O executivo tomou conhecimento e oportunamente de acordo com
o previsto na lei, tomará a decisão que melhor sirva os interesses da
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------VENDA DE ACENTOS (BORRAS DE AZEITE) EXISTENTES
NO LAGAR ------------------------------------------------------------------------------------Por se considerar necessário para o esvaziamento de vasilhame
existente no lagar de azeite, a senhora Presidente propõe a venda de
aproximadamente 1.650 Kgs de acentos (borras de azeite), nas seguintes
condições: ---------------------------------------------------------------------------------------As propostas deverão ser entregues por mão própria nos serviços
administrativos da Junta de Freguesia, no Largo de S. Pedro – 7400-022
Galveias, até às 16H00 do dia 5 de abril de 2019, ou enviado através de mail
geral@jfgalveias.pt; --------------------------------------------------------------------------- A abertura das propostas será nesse mesmo dia, pelas 16H15; -------7
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--------- O critério de adjudicação será o da proposta que apresentar o valor mais
elevado; ----------------------------------------------------------------------------------------- O adjudicatário procederá ao pagamento de 50% no ato da adjudicação
e os restantes 50% no levantamento dos acentos que deverá ocorrer até ao dia
23 de abril de 2019; ---------------------------------------------------------------------------- A Junta reserva o direito de entrega. ----------------------------------------------O executivo concordou com a proposta da senhora Presidente. -----------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA À DERRUBA,
FEITURA E RECHEGA DE LENHA DE SOBRO NAS HERDADES DE
TORRE DE SEPÚLVEDA, CANTARINHO E LARANJEIRA ---------------------- Está presente Informação/Proposta apresentada pela senhora Presidente,
para se dar início a um procedimento destinado à Aquisição de Serviços de
derruba, feitura e rechega de lenha de sobro das herdades de Torre de
Sepúlveda, Cantarinho e Laranjeira, por não possuir pessoal suficiente nem
especializado para este tipo de serviços. ---------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o processo deliberou concordar e
providenciar para ser dado inicio ao respetivo procedimento. ------------------ Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- OFERTA PÚBLICA PARA VENDA DE AZINHEIRAS E
SOBREIROS SECOS A ABATER NAS HERDADES DE ARNEIRO DA
PIPA, COUTADAS, CARAPETA/CASTEO E FREIRAS -------------------------------- A senhora Presidente informou que após autorização por parte do ICNF
– Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, para abate de azinheiras
e sobreiros secos, localizados nas Herdades de Arneiro da Pipa, Coutadas,
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Carapeta/Castelo e Freiras, considera conveniente que se dê seguimento à
respetiva venda por lotes, conforme se indica: --------------------------------------- Arneiro da Pipa …………. Lote nr. 1 – 117 sobreiros e 171 Azinheiras; ------ Freiras …………..………. Lote nr. 2 - 14

“

e 26

“

; ------

- Carapeta ………………….Lote nr. 3 - 110 sobreiros e 106 azinheiras;------- Coutadas ………………….Lote nr. 4 - 161

“

; -------------------------

O executivo depois de analisar concordou vender nas seguintes condições:
- Publicitar através de Edital a afixar nos lugares públicos, e contactar os
possíveis interessados; ----------------------------------------------------------------- As propostas deverão ser devidamente assinadas pelos proponentes,
contendo a respetiva identificação, seguidamente ser colocadas em
sobrescrito devidamente fechado que deve mencionar no rosto “Oferta
pública para venda de azinheiras e sobreiros secos a abater nas herdades
de arneiro da pipa, coutadas, carapeta/castelo e freiras”, até às 16H00 do
dia 5/04/2019; ---------------------------------------------------------------------------- A abertura das propostas será nesse mesmo dia 05/04/2019 pelas 16H15;
- As propostas deverão identificar o lote e referir-se ao preço por árvore;
- Definir como critério de adjudicação o valor de mais alto preço; --------- Os trabalhos deverão iniciar-se após a adjudicação e a conclusão até
31/05/2019, salvo se a época critica dos fogos for antecipada ou alterada; - Na eventualidade dos trabalhos não serem concluídos no prazo
estabelecido no ponto anterior, poderão ser retomados após a época critica
de incêndios definida pelas entidades competentes. ----------------------------– No ato da adjudicação será efetuado 50% e os restantes 50% serão pagos
no início dos trabalhos; ---------------------------------------------------------------- A Junta reserva o direito de entrega se o valor não lhe convier; ----------9
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--------- O executivo concordou e aprovou por unanimidade. ------------------------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR CONSULTA PRÉVIA
DESTINADA A AGARRAR, TOSQUIAR OVINOS E ENSACAR A LÃ, AO
ABRIGO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS ---------------------------- Está presente Informação/Proposta apresentada pela senhora Presidente
para se dar início a um procedimento destinado à Aquisição de Serviços de
agarrar, tosquiar ovinos e ensacar a lã, pelo facto da Junta não possuir pessoal
suficiente nem especializado para este tipo de serviços.---------------------------------- O executivo depois de analisar o processo deliberou concordar e
providenciar para ser dado inicio ao respetivo procedimento. ------------------ Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- V ESTÁGIO DE PÁSCOA – ORQUESTRA DE SOPROS DO
MÉDIO TEJO – PEDIDO DE APOIO ---------------------------------------------------- A Sociedade Filarmónica Galveense, vem solicitar a colaboração da
Junta, no

respeitante ao pagamento de inscrição e alimentação, para a

participação de 6 jovens da Banda da Coletividade, na classe de clarinete,
saxofone e trompete, no V estágio de Páscoa – Orquestra de Sopros do Médio
Tejo, a realizar em Tomar no período de 8 a 12 de abril próximo. -------------------- A inscrição e alimentação totaliza o valor de €330,00 (Trezentos e trinta
euros), pois o alojamento dos participantes é gratuito. ----------------------------------- O executivo depois de analisar o processo deliberou aprovar o
pedido. -------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- ELEIÇÃO PARA O PARLAMENTO EUROPEU ---------------------- Está presente comunicação do Município de Ponte de Sor a dar
conhecimento que a realização da eleição dos deputados ao Parlamento
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Europeu, se irá realizar no próximo dia 26 de Maio de 2019 (domingo),
conforme Decreto do Presidente da República nr. 14-R/2019 de 26 de
Fevereiro, publicado na 1ª. série, nr. 40, de 26 de fevereiro. --------------------------- Neste contexto, solicitam autorização para que possam ser utilizados o
salão do Edifício da Sede da Junta de Freguesia de Galveias, bem como a
Esplanada de São José, para efeitos, caso venha a ser necessário, de sessões de
esclarecimento Cívico, no período de campanha eleitoral que decorre de
13/05/2019 A 24/05/2019. ----------------------------------------------------------------- Solicitam ainda, que lhe seja comunicada a devida autorização, o mais
tardar até ao dia 11 de abril de 2019, para que possam ser agendadas as sessões
de esclarecimento a realizar. ----------------------------------------------------------------- Depois da devida análise, foi deliberado informar que a Junta
deliberou ceder os espaços de acordo com o solicitado. --------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- PEDIDO DE DISPENSA SEM VENCIMENTO – ANTÓNIO
MANUEL SOUSA FÉLIX E JOÃO MANUEL DIAS MARTINS ---------------------Os assistentes operacionais desta Junta de Freguesia de Galveias,
senhores António Manuel Sousa Félix e João Manuel Dias Martins, vêm
solicitar autorização para que lhe seja concedida dispensa sem vencimento no
período de 01 de Julho a 31 de Julho de 2019, para que possam tratar de
assuntos do seu foro pessoal. ------------------------------------------------------------------ Após a devida análise por parte do executivo, foi decidido deferir
os pedidos.---------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- TRANSMISSÃO DO ARRENDAMENTO POR MORTE DO
ARRENDATÁRIO – JOSÉ LUIS LOPES LINGUIÇA -------------------------11
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------- Está presente carta da esposa do arrendatário senhor José Luis Lopes
Linguiça, a dar conhecimento do falecimento do seu marido e a solicitar nos
termos do nr.2 do artº. 20º. do Decreto-Lei nr. 294/2009 de 13/10, a transmissão
do arrendamento dos prédios rústicos denominados “Monte das Estacas” e
“Quartos”, sitos na freguesia de Évoramonte, concelho de Estremoz, já
devidamente identificada como fiadora no Contrato assinado no dia 1 de
setembro de 2018.------------------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar o assunto deliberou autorizar nos
termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – PARÓQUIA DE
SÃO FRANCISCO DE ASSIS ------------------------------------------------------------ A Paróquia de São Francisco de Assis, de Ponte de Sor, vem mais uma
vez solicitar o transporte para a deslocação da Banda da Sociedade Filarmónica
Galveense a Ponte de Sor, a fim de possibilitar a sua participação Procissão do
Senhor dos Passos que se realiza no dia 14 de abril do corrente ano. ----------A procissão terá inicio pelas 16H00, o que pressupõe a presença da Banda um
tempo antes, e a sua conclusão está prevista por volta das 17H30. --------------------- O executivo depois de apreciar o pedido decidiu autorizar o
aluguer de um autocarro para o efeito. ---------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE IMAGEM DE NOSSA
SENHORA QUE FICOU À GUARDA DA JUNTA DE FREGUESIA
AQUANDO DOS REPETIDOS ASSALTOS À IGREJA MATRIZ DE
GALVEIAS ----------------------------------------------------------------------------12
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------- Na sequência dos repetidos assaltos à Igreja Matriz de Galveias, houve
várias imagens pertencentes à Paróquia que ficaram à guarda da Junta de
Freguesia no Edifício da Igreja da Misericórdia. ---------------------------------------- Neste contexto, solicitam a devolução da Imagem de Nossa Senhora,
para colocar na Capela de São Pedro, a fim de que a mesma não fique
desprovida de qualquer motivo religioso, no período em que a imagem lá
existente se encontra em trabalhos de restauro. -------------------------------------------- O executivo não se opõe à devolução da imagem. ------------------------ Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------AVALIAÇÃO DOS PRÉDIOS RÚSTICOS E MISTOS -----------------------Está presente orçamento para a avaliação dos prédios rústicos e mistos
pertencentes à Freguesia de Galveias, que fica em anexo à presente ata. --------------- O executivo depois de analisar o mesmo, decidiu concordar e dar
autorização para que seja efetuada a respetiva avaliação. ----------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- INFORMAÇÃO SOBRE CONTAGEM DO EFETIVO OVINO –
NOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO 2019 --------------------------------------------Está presente informação sobre a contagem do efetivo ovino efetuada
nos meses de fevereiro/março de 2019. ----------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento ----------------------------------------------------- PROCEDIMENTO PRE-CONTRATUAL DE AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS, POR AJUSTE DIRETO, AO ABRIGO DO CÓDIGO DOS
CONTRATOS PÚBLICOS -------------------------------------------------------------------Está

presente

Informação/Proposta

apresentada

pela

senhora

Presidente, para contratação de uma Aquisição de serviços, por ajuste direto,
destinada a Trabalhos inerentes à agricultura e condução de veículos agrícolas.
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---------O executivo depois de analisar o assunto em questão deliberou
aprovar a proposta da senhora Presidente e dar seguimento ao processo
para concretização da respetiva aquisição de serviços. ---------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- INTENÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS À PT EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES ----------------------------------------------- Em seguimento ao procedimento para aquisição de serviços de
telecomunicações em rede fixa, rede móvel, e internet em fibra, para os
serviços da Junta de Freguesia de Galveias, estão presentes contratos de adesão,
que importam no valor total de € 346,96/mês, acrescido do Iva à taxa legal em
vigor, durante um período de 24 meses, por se considerar que a PT, foi a
operadora que apresentou as condições mais favoráveis.--------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: -----------------1 – Adjudicar a aquisição de serviços à PT empresa de telecomunicações;
2 – Solicitar os documentos de habilitações exigíveis nas alíneas b), d) e) e
h) do artº. 55º. do CCP; ------------------------------------------------------------3 – Aprovar os contratos de adesão, e submetê-los à apreciação e
aprovação da Assembleia de Freguesia, conforme determina a alínea d) do
nr.1 do artº. 6º. da Lei 8/2012 de 21 de Fevereiro, na sua atual redação. ---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO DESTINADO À
AQUISIÇÃO

DE

FARDAMENTO

–

BANDA

DA

SOCIEDADE

FILARMÓNICA GALVEENSE ----------------------------------------------------------- A Sociedade da Banda Filarmónica Galveense, dirige-se à Junta de
Freguesia no sentido de solicitar um subsidio para fazer face a despesas
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relacionadas com a aquisição de novo fardamento destinado à Banda da
coletividade, que se tornou necessário devido ao regresso de anteriores
executantes. ------------------------------------------------------------------------------------ Considerando que a empresa que nos tem fornecido o fardamento, neste
momento não consegue obter o tecido idêntico ao existente, devido à fábrica
fornecedora estar a atravessar dificuldades financeiras, prevendo-se que o possa
fazer mais tarde, a Direção optou por adquirir um pulôver cinzento com o
logotipo da S.F.G. e assim completar a farda que irá constar de calça preta,
camisa branca e gravata ou laço verde, de forma que na próxima saída a Banda
se apresente minimamente apresentável. -------------------------------------------------- Neste contexto, e dado que os custos rondam os € 1.650,00, conforme
consta no orçamento em anexo, e neste momento a coletividade não dispõe, de
condições financeiras suficientes para os encargos em referência, vêm solicitar
sobre a possibilidade da Junta comparticipar através da atribuição de um
subsidio, de forma a minorar as despesas da coletividade. --------------------------------O executivo depois de analisar o pedido, e atendendo o fim a que se
destina, decidiu atribuir um subsidio no valor de € 2.000,00 (Dois mil
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ AQUISIÇÃO POR AJUSTE DIRETO, DE UMA VIATURA
LIGEIRA DE MERCADORIAS 4X4, DE CAIXA ABERTA -------------------------- Está presente informação/proposta apresentada pela

senhora

Presidente para aquisição, por ajuste direto, de uma viatura ligeira de
mercadorias, 4x4, de caixa aberta, marca Mitsubishi, destinada ao normal
funcionamento

dos

serviços

desenvolvidos

na

exploração

agrícola

nomeadamente transporte de lenha, produtos hortícolas e outros, devido às
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viaturas existentes não serem suficientes para corresponder às necessidades dos
serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar e por considerar ser de toda a
utilidade a referida aquisição, decidiu aprovar e dar inicio ao ajuste direto
de acordo com a informação em anexo. --------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ARRENDAMENTO DE ZONA DE CAÇA – FLOR DA
ROSA/CRATO ---------------------------------------------------------------------------------Os responsáveis do Clube de Caça Mato Silva, de Flor da Rosa/Crato
vem informar que o Clube não reúne condições financeiras para manter o
pagamento à Junta de Freguesia de Galveias, da renda da Zona de Caça no valor
de € 3.914,14, pois não é possível fazer montarias, não há mato para o efeito.
Assim, vêm informar e propôr que de momento apenas podem dispor do valor
de € 1.640,00/ano, acrescido do valor do iva, o que perfaz a totalidade de €
2.017,20, já a partir da próxima época venatória 2019/2020, com possível
renovação. ---------------------------------------------------------------------------------------Depois de submetido o assunto à apreciação do executivo e este ter
procedido a averiguações, concluiu que efetivamente o valor que estava a
ser praticado era um pouco excessivo tendo em atenção as características
do terreno para a prática da caça. ------------------------------------------------Assim, decidiu concordar e aceitar o valor proposto, devendo para o efeito
ser elaborado novo contrato. ------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- 3ª. MODIFICAÇÃOAO ORÇAMENTO DA DESPESA NO
ANO DE 2019---------------------------------------------------------------------------
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--------- Está presente a 3ª. Modificação ao orçamento da despesa da Junta de
Freguesia de Galveias, no ano de 2019.---------------------------------------------A alteração orçamental importa respetivamente tanto em Inscrições/reforços
como em Diminuições/anulações, no valor de € 80.000,00 (Oitenta mil
euros) . ------------------------------------------------------------------------------------------ Após a devida análise foi decidido aprovar a mesma. ------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇÃO DE
CORTIÇA FALCA ---------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente informou a Junta que os Prestadores de serviço
de extração de cortiça falca solicitaram um acréscimo de €0,05 por arroba, ou
seja, que lhes seja pago o valor de € 1,40/arroba, tendo em conta os valores
praticados na região para este tipo de serviços. -------------------------------------------- O executivo depois de analisar e tendo em atenção o valor que
está a ser pago pela empresa que nos compra a cortiça, considera que há
condições para suportar a regularização solicitada.----------------------------------- Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte horas e trinta 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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_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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