JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

MINUTA DA ATA NR.13/2016

-------------- MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA
DE FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA CINCO DE MAIO
DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS. ---------------------------------------------------- Presenças: Senhores Presidente, Rui Manuel Canha Nunes; Secretário,
Pedro Miguel Martins Gonçalves; 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…………………………………….… 209,24€
-------- DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: ---------------------- Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 35.162,92 €
-------- Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........…30.633,51 €
-------- DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
-------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…..

9.233,10 €

-------- Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................ 17.056,85 €
-------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo – C. Invest.)………... 79.473,53 €
-------- 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 1.044,17 €
-------- 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….......400.000,00 €
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-------- Banco Comercial Português, SA………………………….54.236,91€
-------- Banco Comercial Português, SA……………………..…800.000,00 €
-------- TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.578.732,97 €
-------- Operações Orçamentais.................................................1.507.889,38 €
-------- Operações de Tesouraria.................................................... 70.843,59 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 21 de abril 2016 e 4 de maio
de 2016, que totalizam a importância global de € 84.312,64 (oitenta e quatro
mil trezentos e doze euros e sessenta e quatro cêntimos). ------------------------------------ 3ª. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA JUNTA DE
FREGUESIA DE GALVEIAS PARA O ANO DE 2016----------------------------------- Para efeitos de reforço de verbas, está presente a 3ª. modificação ao
Orçamento e 1ª. ao PPI da Junta de Freguesia de Galveias, a vigorar no
corrente ano, que importa tanto nos reforços como nas diminuições no valor de
€ 633.500,00 (seiscentos e trinta e três mil e quinhentos euros). -------------------------- O executivo deliberou aprovar as respetivas modificações. ------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- CUMPRIMENTO DE TRABALHO COMUNITÁRIO --------------------- Está presente mail da Técnica Superior de Reinserção Social, a solicitar
sobre a possibilidade do arguido João Pica Serafim, residente no Bairro João
Godinho de Campos, nr.4 – Galveias, cumprir nesta autarquia a medida de
trabalho comunitário (cerca de 90 horas), a que está obrigado, no âmbito de um
processo judicial. --------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu autorizar. ------------------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------
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-------------- PEDIDO

DE

PATROCÍNIOS

–

FUNDAÇÃO

ABREU

CALLADO
-------- Na sequência de pedido de oferta de taça ou troféu por parte de Junta de
Freguesia à Fundação Abreu Callado, de Benavila, para ser disputada na
realização de provas de carácter social que foram levadas a efeito, informaram
que apenas apoiam eventos do concelho de Avis, no entanto, decidiram abrir
exceção para Galveias, tendo em conta que houve um acordo com o anterior
executivo da Junta relativamente à não cobrança de taxas pela colocação de
painéis sobre as “ofertas formativas” da Escola e sobre a cedência do autocarro
da Junta de Freguesia para a deslocação de alunos quando o autocarro da
Câmara não estivesse disponível. ------------------------------------------------------Contudo, nos últimos dois anos têm sido cobradas taxas pela afixação de painéis
promocionais da Escola Profissional Abreu Callado. -------------------------------Neste contexto, solicitam para que seja restabelecido de novo o intercâmbio
gratuito entre as duas entidades. --------------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------- ATIVIDADES SÉNIOR – PARTILHA DE SABERES -------------------- Está presente informação dos serviços a dar a conhecer que o grupo de
seniores que frequenta as atividades da Casa da Cultura, manifestou muito
interesse em iniciar a prática em atividades de hidroginástica. ---------------------------- Atendendo que já existe uma parceria entre a Junta de Freguesia de
Galveias e o Município de Ponte de Sor sobre atividades de ginástica sénior, as
quais se realizam todas as sextas-feiras no Edifício do Mercado de Galveias,
poderia se o executivo assim o entendesse propor uma parceria com o
Município no sentido do grupo poder usufruir igualmente de aulas de
hidroginástica. -----------------------------------------------------------------------------
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-------- O executivo decidiu concordar e contactar o Município sobre a
possibilidade de vir a ser estabelecido um protocolo para o efeito. ------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE RENDAS DO 3º. ESQ. DO NR.
15 A 27 DO PRÉDIO DA AV. DA LIBERDADE, LISBOA--------------------------- Está presente informação da Dra. Conceição Rodrigues sobre o pedido
de devolução de rendas pagas pela senhora Maria Eduarda de Mascarenhas da
Cunha Freire, que ocupava o 3º. andar esquerdo do Prédio da Av. da liberdade,
15 a 27 – Lisboa, respeitantes ao período em que ocorreu o incêndio no Prédio,
Julho de 2008 até à data em que deixou de pagar (setembro de 2015), por
motivo de falecimento. -------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar e atendendo a informação da Dra. a
qual menciona que em termos

legais a Junta tem obrigatoriedade de

proceder à respetiva devolução, decidiu dar cumprimento ao pedido, de
acordo com o plano apresentado, ou seja, seis prestações de € 1.946,55, a
partir do dia 15 de maio de 2016, que perfaz o valor total a devolver €
11.679,30. ----------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE APOIO – ASSOCIAÇÃO JOSÉ AFONSO ----------------- A Associação José Afonso informa que em 2017 vai concretizar o
projeto de evocação dos 30 anos da respetiva Associação e da morte física de
José

Afonso

“poeta,

andarilho

e

cantor”,

cuja

atividade

consiste

predominantemente na realização de iniciativas de natureza cultural, mas
atendendo que as restrições financeiras são imensas, solicitam um apoio
simbólico. Mais indicam pormenorizadamente os fins a que se destina o apoio
solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------4
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-------- O executivo após a devida análise considera que o pedido não se
enquadra no âmbito das competências desta Autarquia Local. -------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO A

DIVERSOS

TRABALHADORES ------------------------------------------------------------------------- Na sequência do processo disciplinar instaurado

aos trabalhadores

“João Manuel Dias Matias; Ana Paula Boino de Sousa Rocha; Maria do Rosário
Sousa Coelho Félix; e, Maria Antónia Casqueiro Rebelo, estão presentes os
respetivos relatórios e proposta de decisão apresentados pela instrutora do
processo, Dra. Conceição Rodrigues, para efeitos de apreciação e aprovação por
parte do executivo. ------------------------------------------------------------------------------- Após a devida análise o executivo deliberou concordar com o
relatório e proposta de decisão e aplicar como sanção disciplinar a perda
de um dia das férias a gozar durante o ano de 2016. ------------------------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------- PRÉMIO NACIONAL MOREIRA PARA AUTONOMIA LOCAL ANAFRE ------------------------------------------------------------------------------------------ No sentido de procurar assinalar os 40 anos das primeiras eleições livres
e democráticas para as Autarquias Locais, a ANAFRE (Associação Nacional de
freguesias), em homenagem ao anterior Presidente, instituiu o “Prémio
Nacional Cândido Moreira para a Autonomia Local” , com o intuito de levar os
portugueses a conhecer, com maior relevância, o papel da Freguesia na
evolução politica do sistema institucional e administrativo português nos
últimos 40 anos.
-------- Assim, apelam à divulgação desta iniciativa, anexando o Regulamento,
Aviso de abertura e Ficha de inscrição. -----------------------------------------------5
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-------- O executivo tomou conhecimento e decidiu dar cumprimento à
respetiva divulgação. --------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA USADO, MARCA
JONH DEERE, MODELO 5075 E ------------------------------------------------------------ Está presente em anexo, processo destinado à aquisição e um trator
agrícola usado, marca Jonh deere, modelo 5075 E, destinado à atividade agropecuária da Junta de Freguesia de Galveias. --------------------------------------- ---------- O executivo depois de analisar decidiu concordar e dar inicio ao
respetivo procedimento. ---------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA A REPARAÇÃO
DO TANQUE GRANDE EXTERIOR DAS PISCINAS DE GALVEIAS -------------- Dado a aproximação da época balnear e inicio do funcionamento das
piscinas de Galveias, está presente em anexo, processo destinado à reparação
da tela do Tanque Grande Exterior das mesmas, devido ao mau estado de
conservação em que se encontra. -------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu concordar e dar inicio ao
respetivo procedimento. ---------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------- PEDIDO DE AUTOCARRO - UNIÃO DE FREGUESIAS DE
PONTE DE SOR, TRAMAGA E VALE DE AÇOR -------------------------------------- O senhor Presidente informou que autorizou a cedência do autocarro
para fazer o transporte da Banda da Sociedade Filarmónica Galveense, para a
realização do peditório e procissão das tradicionais Festas em Honra de Nossa
Senhora dos Prazeres, em Vale de Açor no passado dia 1 de Maio de 2016. ----6
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-------- O executivo deliberou concordar e ratificar a decisão do senhor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE AUTOCARRO – CASA DOS AVÓS DE PONTE
DE SOR -- --------------------------------------------------------------------------------------- Está presente pedido a solicitar o aluguer ocasional do autocarro para o
próximo dia 18 de maio de 2016, para transporte dos utentes da Associação de
Solidariedade Social de Ponte de Sor – Casa dos Avós, com saída prevista pelas
9H30 e regresso para as 18H00.---------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o pedido decidiu informar que
excecionalmente e mais uma vez autoriza a cedência do pedido, no entanto,
entende que futuramente deverão remeter tais solicitações de transporte à
Câmara Municipal de Ponte de Sor. -------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- CONCURSO PÚBLICO – EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA
REMODELAÇÃO DO MERCADO DE GALVEIAS ---------------------------- ---------- Está presente a informação datada de cinco de maio do ano de dois mil
e dezasseis, sobre o assunto mencionado em titulo, subscrita pelo Engenheiro
civil Miguel Ministro, a qual a seguir se transcreve na íntegra: “ De forma a
dinamizar a economia local e promover a criação de sinergias com os
produtores da zona, dotando o espaço de características que lhe confiram a
versatilidade suficiente que permita o acolhimento de atividades de promoção
económica, turísticas e cultural de Galveias, não descurando a necessidade
imperiosa de reabilitação do património construído, propõe-se uma intervenção
de reabilitação e ampliação para o antigo Edifício do Mercado de Galveias
dotando-o de condições e valências que permitirão a sua transformação num
polo de desenvolvimento e promoção para a freguesia e para o próprio
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concelho. Para o efeito propõe-se a realização de uma intervenção em
conformidade com o projeto de execução em anexo. Não existindo na freguesia
meios técnicos e materiais que permitam a realização dessa obra, propõe-se, de
acordo com o previsto no artigo 27.º da Lei n.º64-B/2011 de 30/Dez, que altera
o artigo 127.º do CCP, a abertura de um procedimento com vista à execução da
empreitada. --------------------------------------------------------------------------------Tendo em consideração o valor estimado da despesa – 404.790,32 € + IVA,
propõe-se a realização de um Concurso Público, de acordo com o disposto na
alínea b) do n.º 1 do art. 16.º conjugado com o disposto na alínea b) do Artigo
19.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei 18/2008 de
29 de Janeiro. Para os devidos efeitos, anexa-se a respetiva estimativa
orçamental, o Anúncio, Caderno de Encargos, Projeto de Execução, PSS e
Plano de Prevenção e Gestão de RCD, cuja aprovação e decisão de abertura do
procedimento se submetem à consideração superior. -------------------------------De forma a supervisionar a fase do processo de concurso, deverá ser nomeado
um Júri, propondo-se: -------------------------------------------------------------------JÚRI DO CONCURSO -----------------------------------------------------------------Membros Efetivos------------------------------------------------------------------------Presidente: António Miguel Almeida Ministro, Engenheiro Civil;----------------1.º Vogal Efetivo: Maria da Conceição Rodrigues Figueira, Advogada
(Substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos); ---------------------------2.º Vogal Efetivo: Maria Custódia Neves Laranjeira Soeiro Pexirra,
Coordenadora Técnica; ------------------------------------------------------------------1.º Vogal Suplente: Carlos Manuel Casaca Valente, Assistente Técnico; --------2.º Vogal Suplente: Maria José Marques Canha Leitão, Assistente Técnica. -----
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De forma a acompanhar a execução da empreitada, deverá ser nomeada a
fiscalização, propondo-se o Engenheiro Miguel Ministro. À consideração
superior, O Engenheiro Civil, a) Miguel Ministro. ------------------------------------------ O executivo da Junta tomou conhecimento e tendo em consideração

a informação prestada deliberou: -----------------------------------------------------------------1 – Aprovar o Convite, Caderno de Encargos, Projeto de execução, Plano
de segurança e Saúde e Plano de Prevenção e gestão de RCD, referente ao

Concurso público supramencionado; -------------------------------------------------------------2 – Aprovar o valor estimado para a realização da empreitada, no
montante de € 404.790,32 (Quatrocentos e quatro mil setecentos e noventa
euros e trinta e dois cêntimos), acrescido do valor do Iva, conforme

orçamento em anexo no respetivo processo; -----------------------------------------------------

3 - Nomear o Júri do concurso o qual será constituído do seguinte modo: ----------------

Presidente: António Miguel Almeida Ministro, Engenheiro Civil --------------------------1.º Vogal Efetivo: Maria da Conceição Rodrigues Figueira, Advogada

(Substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos); -------------------------------------2.º Vogal Efetivo: Maria Custódia Neves Laranjeira Soeiro Pexirra,
Coordenadora Técnica; ---------------------------------------------------------------1.º Vogal Suplente: Carlos Manuel Casaca Valente, Assistente Técnico; ---2.º Vogal Suplente: Maria José Marques Canha Leitão, Assistente Técnica.
4 – Nomear a fiscalização para efeitos de acompanhamento da empreitada:
António Miguel Almeida Ministro, Engenheiro Civil; --------------------------5 – Remeter cópia do Projeto de execução ao Município de Ponte de Sor,
para efeitos do disposto do nr. 2 do artº. 7º. Do Decreto-Lei 555/99, de 16 de
dezembro, na sua atual redação (emissão de parecer prévio, não
vinculativo).
-------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------9

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
-------------- PEDIDO PARA AFIXAÇÃO DE COMUNICADO SOBRE
PROCEDIMENTO DE ARRENDAMENTO DO PRÉDIO DA AV. DA
LIBERDADE, 21 A 27 - LISBOA – PRESIDENTE DA MESA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE GALVEIAS ----------------------------------------- O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de Galveias,
solicitou através de e-mail, para que fosse afixado nos lugares habituais de
Galveias, um comunicado sobre o procedimento por negociação para
arrendamento do prédio urbano, situado na Av. da Liberdade, 15 a 27 - Lisboa,
e entregue cópias do mesmo a todos os membros da Assembleia de Freguesia de
Galveias, aos candidatos ao procedimento, bem como aos membros do júri. ----------- O Senhor Presidente da Junta informou os membros do executivo que
respondeu via e-mail, solicitando o envio do mapa da votação assinado pelos
membros da Assembleia que concordaram com o teor do comunicado. ----------------- Após a devida análise o executivo concordou com a decisão do
senhor Presidente da Junta e deliberou ratificar a mesma. --------------------------- 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 dez
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. -----------------------------------------------------------10
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