JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
MINUTA DA ATA NR.2/2016
--------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA TREZE
DE JANEIRO 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: Dezasseis horas (17H30). ------------------------------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ------------------------------------EM COFRE: ---------------------------------------------------------------------------De Operações de Tesouraria……………...…………………… 0,00 €
---------De Receitas Próprias…………………………………….… 311,78€
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 48.670,93 €
---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……...….…60.311,78 €
---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 160.740,32 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta a Prazo….......400.000,00 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo – (C.Invest.) …………79.473,53 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo- Conta a Prazo/Avis.. 150.000,00 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Avis-Conta Ordem 1.044,17 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem(Idosos)...575,65 €
---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................. 18.808,95 €
---------Banco Espirito Santo - Conta à Ordem...................................498,65 €
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---------Banco Português de Investimento - Conta à Ordem........

608,44 €

---------Banco Comercial Português – Conta a Prazo ………… 850.000,00 €
---------Banco Comercial Português ……………………………

889,78 €

---------TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.771.933,98 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.709.975,67 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 61.958,31 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 28 de dezembro de 2015 e
12 de Janeiro de 2016, que totalizam a importância global de € 23.634,99
(vinte e três mil seiscentos e trinta e quatro euros e noventa e nove
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------ ADJUDICAÇÃO DA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO E
DESEMPENHO (SIADAP – BI-ANUAL) DO FINAL DO CICLO DE
AVALIAÇÃO DE 2015/2016 -------------------------------------------------------------- Em seguimento à adjudicação da prestação de serviços para
avaliação e desempenho dos trabalhadores da Junta respeitante aos ciclos de
2013/2014 e inicio do ciclo 2015/2016, conforme deliberação na ata nr.
25/2015 de 12 de novembro, em que foi adjudicada à empresa CityHall Luis Miguel Sousa Cadete, Unipessoal Lda., de Entroncamento; --------------Considerando que a Prestação de Serviços não incluía a continuação do
acompanhamento do processo de avaliação e
trabalhadores (Siadap bi-anual

2015/2016), está

desempenho dos seus
presente a pedido do

Senhor Presidente, uma proposta que apresenta o valor de € 157,00/mês,
acrescido do valor do Iva à taxa legal em vigor. -------------------------------------------O executivo depois de analisar e atendendo que o valor se
encontra dentro dos parâmetros dos valores pagos por outras Juntas de
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Freguesia do concelho, decidiu concordar e autorizar a adjudicação da
respetiva Prestação de serviços, cuja despesa está prevista na rubrica
orçamental 04/02.02.25.01------------------ ------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ NOTIFICAÇÃO DE VISTORIA – CÂMARA MUNICIPAL
DE LISBOA ------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que a Junta de Freguesia de Galveias
na qualidade de Proprietária do imóvel sito na Av. da Liberdade, 21 –
Lisboa, foi notificada pela Câmara Municipal de Lisboa de que a mesma iria
proceder a uma vistoria ao referido imóvel no dia 15 de Janeiro de 2016 a
partir das onze horas. -------------------------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- REALIZAÇÃO DE WORKSHOP “O NOVO PROCESSO
ADMINISTRATIVO” ------------------------------------------------------------------------Considerando que foi manifestado interesse por parte da Dra.
Conceição Rodrigues em participar no Workshop “ O Novo Processo
Administrativo”, que está previsto realizar-se no próximo dia 10 de Março
de 2016, no Hotel Altis Avenida, em Lisboa, e dado que a participação no
mesmo irá contribuir para um melhor desempenho de funções que a jurista
vem prestando a esta autarquia, o executivo decidiu: -------------------------------------Autorizar a participação da mesma no referido evento, e
suportar o encargo de € 325,00 (trezentos e vinte e cinco euros), que está
contemplado na rubrica orçamental 03/01.02.06. --------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ VISITA SÉNIOR ÀS INSTALAÇÕES DA VALNOR EM
AVIS-------- ---------------------------------------------------------------------------3
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--------- O senhor Presidente informou que na sequência de um convite
efetuado para a realização de uma visita sénior ao centro integrado de
valorização e tratamento de resíduos sólidos de Avis, decidiu autorizar a
realização da mesma para o dia 14 de Janeiro de 2016, pelo que procedeu à
devida divulgação. ----------------------------------------------------------------------------- O executivo decidiu concordar e ratificar a decisão do senhor
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO DE TRANSPORTE – SOCIEDADE FILARMÓNICA
GALVEENSE --------------------------------------------------------------------------------- Considerando que

a Sociedade Filarmónica Galveense solicitou

transporte para deslocação a Sousel dos alunos da Banda Juvenil e Escola de
Música para o dia 10 de Janeiro de 2016, data posterior à reunião de Junta, o
senhor Presidente informou que autorizou a cedência de transporte de acordo
com o artº. 8º. do regulamento em vigor e decidiu submeter para a devida
ratificação. -------------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar ratificou a decisão do senhor
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE BOX’S DE VINHO – CÂMARA MUNICIPAL
DE PONTE DE SOR ------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente informou que lhe foram solicitadas seis box’s de
vinho Marques Ratão para a realização de um jantar cultural antecedido de
um

encontro

entre

as

entidades

parceiras

do

Projeto

Kiitos@21stCenturyPreschools , no âmbito do programa Erasmus+,
nomeadamente portuguesas, italianas, polacas e turcas, no intuito de
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promover e difundir a nossa região, e autorizou a referida cedência,
submetendo para efeitos de ratificação. -----------------------------------------------------O executivo depois de analisar concordou e ratificou a decisão do
senhor Presidente. ----------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE APOIO PARA 7ª. MARATONA BTTSOR -------------- A Associação de Cicloturismo e Cultural de Ponte de Sor – BTTSOR,
localizada na Av. Garibaldino de Andrade, solicita apoio na forma de
patrocínio para a realização da Maratona BTTSOR 2016, que ocorrerá no dia
31 de janeiro de 2016, na localidade de Ponte de Sor. ---------------------------------- Mais informam que o apoio pretendido baseia-se na autorização de
cedência de utilização de espaço do antigo mercado (com acesso a água e
eletricidade) bem como policiamento necessário na estrada nr. 244 com a
Rua Manuel Félix, devido ao atravessamento dos atletas neste local das
10H30 às 14H30.----------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu autorizar a cedência do espaço,
devendo o mesmo, após utilização, ficar devidamente limpo e arrumado
e de acordo com o pedido irá solicitar apoio à GNR local. ---------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE RASTREIO AUDITIVO GRATUITO ---------------------- Está presente comunicação de uma Acústica Médica de Portalegre a
solicitar autorização para que a Junta disponibilize instalações no próximo
dia 16 de fevereiro de 2016 entre as 9H30 e as 13H00, ou outro dia a
combinar, para a realização de um Rastreio Auditivo Gratuito, dado que a
Junta de Freguesia será o elo mais forte de ligação com as populações locais
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e tem um papel fundamental na melhoria da saúde, ajudando as pessoas a
optarem por comportamentos mais saudáveis. ---------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar e ceder para o
efeito as instalações do Centro de Convívio. -------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- -HOMOLOGAÇÃO

DE

RELATÓRIO

PARA

ARRENDAMENTO COM PRAZO CERTO DO TERCEIRO ANDAR
ESQUERDO DO PRÉDIO DA AV. VISCONDE VALMOR, 1 - LISBOA ---------- Está presente relatório sobre a abertura de propostas destinadas ao
arrendamento com prazo certo do terceiro andar esquerdo do prédio da Av.
Visconde Valmor, 1 – Lisboa, a fim de ser submetido para efeitos de
homologação. ----------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu homologar o relatório e
aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento em anexo, e autorizar
o senhor Presidente a subscrever o respetivo contrato. ------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- - EMISSÃO DE FOTOCÓPIAS NA CASA DA CULTURA
DURANTE O ANO DE 2015 PARA COLETIVIDADES DA FREGUESIA
--------- Está presente informação dos serviços a dar conhecimento do
número de fotocópias que foram emitidas na Casa da Cultura durante o ano
de 2015 para diversas coletividades da Freguesia. ----------------------------------------O executivo tomou conhecimento e decidiu que devem ser
tomadas medidas no sentido de ser providenciado a redução de
fotocópias destinadas à Escola.------------------------------------------------------------------ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AJUSTE DIRETO
PARA ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS --------------------------------------6
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--------- Está presente Caderno de Encargos e convite para dar inicio ao
procedimento por ajuste direto destinado a análise de procedimentos a
vigorar pelo período de um ano, de acordo com as especificações referidas
no Caderno de Encargos, cujo valor estimado é cerca de € 9.360,00 (nove
mil trezentos e sessenta euros). --------------------------------------------------------------Após a devida apreciação o executivo decidiu aprovar todos os
documentos apresentados e convidar a firma Cityhall de Luis Miguel
Sousa Cadete, Unipessoal, por ser uma empresa de Consultoria Pública,
domiciliada na zona, que presta serviços desta natureza às autarquias
locais. - ------------------------------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- - PEDIDO DE APOIO À AÇÃO 3.2.1 DO PDR2020--------------------- A empresa Consultores Hemetério & Filhos, Lda., apresenta
proposta destinada à elaboração e acompanhamento do Pedido de Apoio à
ação 3.2.1 do PDR2020, que importa no valor de € 4.026,76 (Quatro mil
vinte e seis euros e setenta e seis cêntimos), acrescido do valor do Iva à taxa
legal em vigor, cujo pagamento será efetuado da seguinte forma: -------------- Quarenta por cento, com submissão da candidatura; ---------------------------- Quarenta por cento, com a aprovação de candidatura; -------------------------- Vinte por cento, com a contratação de candidatura; -------------------------------------O executivo decidiu concordar e aceitar, remetendo aos
respetivos serviços para acompanhar a Prestação de serviços em causa. --------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- - LEILÃO DE BOVINOS – HERDADE DAS FREIRAS --------
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--------- O Senhor Presidente propôs que se levasse a efeito no próximo dia 4
de fevereiro de 2016, um leilão na Herdade das Freiras para a venda
aproximada de 54 bezerros. ------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar concordou com o proposto pelo
senhor Presidente 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 da 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. ----------------------------------------------------------- - REDUÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO DOS
TRABALHADORES DA FREGUESIA DE GALVEIAS – 35 HORAS
SEMANAIS ------------------------------------------------------------------------------------ No âmbito do decretado pelo Acórdão do Tribunal Constitucional de
07/10/2015, publicado no Diário da República, 1ª. série de 22/10/2015, os
acordos coletivos de trabalho celebrados entre a entidade empregadora
pública (autarquias locais) e os respetivos sindicatos sobre a redução do
horário de trabalho dos trabalhadores em funções públicas para as 35
horas/semanais, ou seja, 7 horas diárias, são válidos e vinculam a entidade
empregadora. --------------------------------------------------------------------------8
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Assim, está presente informação emitida pela Dra. Conceição Rodrigues, no
sentido de dar indicação à Junta sobre o procedimento a adotar para a
redução do horário de trabalho para 35 horas dos trabalhadores da autarquia
em funções públicas com contrato por tempo indeterminado (com vinculo à
função pública) e os trabalhadores em funções públicas com contrato a termo
(sem vinculo à função pública), uma vez que, nos termos do artº. 67º. Da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, estes trabalhadores têm os mesmos
direitos e deveres dos trabalhadores permanentes numa situação comparável.
---------O executivo tomou conhecimento, concordou com a celebração
do acordo e decidiu autorizar o senhor Presidente a assinar o mesmo
com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL). ------------ Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- - MARCAÇÃO DAS REUNIÕES DE JUNTA PARA O ANO
DE 2016 ---- ------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente propôs para que as reuniões de Junta a realizar
no ano de 2016, sejam fixadas para as segundas e quartas (Quintas-feiras)
de cada mês. No caso de coincidirem com um dia feriado, ou por qualquer
outro motivo não possam ser realizadas nas datas determinadas para o efeito,
deverão ser alteradas para outro dia da semana. -------------------------------------------O executivo decidiu concordar com o proposto pelo senhor
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------- 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
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ata da respetiva reunião ordinária é colocada à votação para produzir efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo dezanove horas e trinta
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 Laranjeira Soeiro Pexirra, redigi e vou assinar, junto com o
Senhor Presidente Rui Manuel Canha Nunes. -------------------------------------

_____________________________________________
_____________________________________________
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