JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 21/2017
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE
JUNHO 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……………………………………. 2.133,17 €
--------- DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: ----------------------- Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 30.657,24 €
--------- Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........ 135.212,32 €
--------- DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
--------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 325.958,93 €
--------- Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

34.567,70 €

--------- 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…..…….………………...……………......…. 1.742.909,70 €
--------- Operações Orçamentais.................................................1.678.735,74 €
--------- Operações de Tesouraria.................................................... 64.173,96 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 9 de junho de 2017 e 23 de
Junho de 2017, que totalizam a importância global de € 44.432,22 (Quarenta
e quatro mil quatrocentos e trinta e dois euros e vinte e dois cêntimos).
--------------- ADJUDICAÇÃO

DA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DESTINADA À ÀREA SÓCIO CULTURAL -------------------------------------------- Na sequência do ajuste direto destinado à Prestação de Serviços
destinada à área Sócio Cultural da Freguesia de Galveias, ao abrigo do código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nr. 18/2008 de 29 de
Janeiro, estão presentes os seguintes documentos : ------------------------------1 – Propostas e documentos apresentados pelos concorrentes; -----------------2- Relatório Preliminar; --------------------------------------------------------------3 – Relatório Final; ---------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------1 – Aprovar todos os documentos apresentados adjudicar a Prestação de
serviços pelo valor total de € 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos euros),
repartido em seis prestações mensais, acrescido do Iva, se este for devido;
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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. ------------------------------------------------------------ FESTAS DOS SANTOS POPULARES 2017 – PEDIDO DE
APOIO ----- ------------------------------------------------------------------------------------ O Núcleo de Galveias do Sporting Clube de Portugal, está a pensar
levar a efeito o Arraial dos Santos Populares, conforme o previsto no seu Plano
de Atividades, no próximo dia 30 de Junho no Largo de S. Pedro, pelo que
solicita o apoio da Junta nomeadamente na cedência de mesas, bancos e
cadeiras, bem como a colaboração do eletricista.------------------------------------------ Solicitam ainda apoio financeiro para fazer face à obtenção das
licenças (PassMúsica, S.P.A. e Câmara Municipal), cujo valor será
comunicado oportunamente. ----------------------------------------------------------------- O executivo atendendo que é uma das suas competências apoiar
Associações e Coletividades da Freguesia no âmbito sócio cultural, e
dentro das normas estabelecidas, decidiu autorizar os pedidos solicitados.
Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- PEDIDO DE PEÇAS PARA INTEGRAR O MUSEU
MINICIPAL QUE ESTÁ A SER CRIADO ------------------------------------------------ A Câmara Municipal de Ponte de Sor, informa que desenvolveu um
Projeto para a criação de um Museu Municipal, que será cofinanciado por
fundos comunitários no âmbito do Programa Alentejo 2020.-------------------No âmbito deste projeto cujo objetivo é a valorização, em termos culturais,
educativos e turísticos de um conjunto de bens de elevado interesse histórico
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e patrimonial pertencentes ao município e havendo conhecimento que a Junta
de Freguesia de Galveias tem à sua guarda alguns bens patrimoniais, de
interesse histórico nomeadamente a carta de elevação de Galveias a Vila
outorgada por D. João III em 1538, documento original em pergaminho, com
selo pendente e duas imagens pertencentes à Capela da extinta Santa Casa da
Misericórdia de Galveias, nomeadamente uma virgem com o menino em
pedra, que data do inicio do séc. XVI, e a outra Santa Ana, em madeira, do
séc. XVIII, vêm solicitar a cedência dessas peças a título de depósito, mediante
condições que se considerem adequadas ao Município de Ponte de Sor, com o
objetivo de virem a integrar a exposição permanente do futuro Museu
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o pedido, considera que o assunto
necessita de uma análise mais pormenorizada, não sendo possível tomar
uma decisão de imediato, pois necessita para o efeito de um parecer
jurídico de forma a ser encontrada uma norma que salvaguarde os
interesses da Freguesia. --------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO PARA ENTRADAS GRÁTIS NO OÁSIS PARQUE –
FUNDAÇÃO INFANTÁRIO DONA ANITA -------------------------------------------- A Fundação Infantário Dona Anita, solicita à Junta sobre a
possibilidade dos meninos das valências de creche e pré-escolar e as
colaboradoras que os acompanhem frequentarem o Complexo das Piscinas
Oásis Parque a titulo gratuito, durante o mês de Julho e no período da manhã.
--------- Depois de analisar o pedido o executivo decidiu autorizar. --------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------4
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--------------- PENALIZAÇÃO

DE

TRABALHO

A

FAVOR

DA

COMUNIDADE – RUI MIGUEL GONÇALVES LOURENÇO ----------------------- Está presente comunicação do Tribunal Judicial da Comarca de
Portalegre, a enviar cópia do despacho referente à penalização da Prestação de
Trabalho de 100 horas a favor da comunidade por parte do senhor Rui Miguel
Gonçalves Lourenço, bem como Plano de execução elaborado pelos serviços
de reinserção social, no sentido da Freguesia de Galveias o acolher. -------------------O executivo depois de analisar decidiu acolher o arguido.------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO – CENTRO
CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE AVIS ---------------------------------------------------------------------- O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara
Municipal de Avis, vai levar a efeito o seu X Convívio de Pesca Desportiva
interautarquias a realizar no dia 9 de setembro de 2017 na Barragem de
Maranhão, em Avis e para o efeito solicitam a atribuição de um prémio
destinado a ser disputado.------- -------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu oferecer duas embalagens
de vinho “Marques Ratão”, de 3 garrafas/cada. --------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A ENTRADA DOS
ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA DE GALVEIAS GRATUITAMENTE NO
OÁSIS PARQUE ------------------------------------------------------------------------------ A senhora Presidente informou que autorizou a entrada gratuita no
Oásis Parque de Galveias no dia 22 de Junho de 2017 de 26 (vinte e seis)
crianças da Escola Básica de Galveias, para a realização de atividade integrada
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no Plano Anual de Atividades, dado ser particamente o último dia de aulas e
a reunião de Junta realizar-se em data posterior. ------------------------------------------ O executivo ratificou a decisão da senhora Presidente. --------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE NÃO RESIDENTES EM GALVEIAS PARA
FREQUENTAREM AS FÉRIAS ATIVAS ------------------------------------------------ Estão presentes pedidos a solicitar autorização para que as Férias
Ativas possam ser frequentadas por crianças não residentes em Galveias, mas
que têm familiares residentes e que em termos normais durante o período de
férias se encontram a residir e ao cuidado desses mesmos familiares. ----------------- O executivo depois de analisar os pedidos e considerando as
condições constantes no Edital, entende que os mesmos devem aguardar
pelo fecho das inscrições, havendo vagas os pedidos serão de considerar.
--------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE ENTRADA GRATUITA NAS PISCINAS OÁSIS
PARQUE – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SOR -------O Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, solicita autorização para que seja
dada permissão à entrada gratuita nas Piscinas Oásis Parque, no dia 30 de
Junho de 2017, sexta-feira, das 10H00 às 17H00 de aproximadamente 48
jovens com nível socioeconómico desfavorecido, e a quatro técnicos que estão
a realizar as Férias Activas.------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o pedido decidiu autorizar a
respetiva utilização na data e horário pretendidos, devendo para o efeito
ser dado conhecimento ao responsável das Piscinas. ---------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------6
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--------------- AGRADECIMENTO DE COLABORAÇÃO NO TORNEIO DE
FUTSAL – NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL ------------------- A Direção do Núcleo de Galveias do Sporting Clube de Portugal, vem
muito reconhecidamente agradecer todo o apoio e colaboração evidenciados
pela Junta ao longo do Torneio de Futsal 2017. ------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- PROJETOS

LEI

APRESENTADOS

PELO

GRUPO

PARLAMENTAR DO PCP NA MESA DA ASSEMBLEIA DA
REPUBLICA ----------------------------------------------------------------------------------- O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português envia dois
Projetos de Lei que deram entrada na Mesa da Assembleia da República,
conforme o abaixo indicado: --------------------------------------------------------1 - Fixa o regime de atribuição e os montantes dos acréscimos em
suplementos e outras compensações que se fundamentem na Prestação de
Trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade (6ª. alteração
à Lei nr. 35/2014 de 20 de Junho – Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas); e, --------------------------------------------------------------------------2 - Regularização excecional da situação dos trabalhadores sem vinculo
jurídico com funções permanentes nas autarquias locais. --------------------------- O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- VENDA DE APROXIMADAMENTE 690 BORREGOS E 103
OVELHAS DE REFUGO E 3 CARNEIROS ---------------------------------------------- Considerando que ainda não foram vendidos os 690 borregos (valor
aproximado), o senhor Secretário propõe à Junta autorização para que seja
dado seguimento à referida venda, bem como ovelhas e carneiros de refugoOs ovinos encontram-se distribuídos pelos rebanhos das seguintes herdades:
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Laranjeira – 250 borregos; 38 ovelhas e 2 carneiros de refugo; ---------------Cantarinho – 300 borregos; 34 ovelhas e 1 carneiro de refugo; ----------------Freiras – 140 borregos; 31 ovelhas de refugo; --------------------------------------------- O executivo depois de analisar o assunto autorizou que a mesma
se processasse nas seguintes condições: -------------------------------------------------- Publicitar a venda através de Aviso a afixar nos lugares públicos,
e contactar os possíveis interessados; ----------------------------------------------------- As propostas deverão ser entregues nos serviços administrativos
da sede da Junta de Freguesia, até às 11H00 do dia 4 /07/2017; -------------------- A abertura será pelas 11H15 do dia 4/07/2017; ------------------------------- As propostas deverão referir-se ao preço unidade; --------------------------- Definir como critério de adjudicação o valor de mais alto preço;
--------- O pagamento será de 50% no ato da adjudicação, e os restantes
50% no levantamento do gado que deverá ser até ao dia 7/07/2017;--------------- A Junta reserva o direito de entrega; ------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA ÀS PISCINAS
AO ABRIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS ------------------------------------------ Na sequência do ajuste direto destinado à Prestação de serviços, por
ajuste direto destinado ao Complexo das Piscinas, em Galveias, 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 pela concorrente; ---------------------2 – Informação do cabimento; ------------------------------------------------------3 – Proposta de adjudicação; ------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------8
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1 – Aprovar a proposta apresentada pela senhora Iva Raquel Prates
Sousa e adjudicar a prestação de serviços pelo valor total de € 2.700,00
(Dois mil e setecentos 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. ------------------------------------------------------------ PROPORCIONAR AOS GALVEENSES UMA VISITA AOS
PRÉDIOS DE LISBOA --------------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia de Galveias considera de todo o interesse que
grande número de Galveenses tome conhecimento da atual situação em que
se encontram os Prédios de Lisboa que fazem parte do vasto Património da
Junta, através da herança que lhe foi doada pelo senhor Comendador José
Godinho de Campos Marques, e nessa perspetiva, possam contribuir com
algumas sugestões de forma a que seja encontrada a solução que melhor se
adapte à realidade sócio económica atual da Junta, e, possibilite a respetiva
reparação e recuperação que se torna urgente e inadiável. ------------------------------- Considera também interessante a inclusão de uma atividade cultural na
deslocação dos Galveenses a Lisboa para o objetivo referido.--------------------------- Neste sentido deve-se providenciar para que sejam abertas as
respetivas inscrições. -------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------
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--------------- REVOGAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES REFERENTES AO
DISTRATE DE COMPRA E VENDA DOS LOTES NÚMEROS 12, 13 E14
DO LOTEAMENTO DA TAPADONA/INDÚSTRIA ----------------------------------- A Junta de Freguesia de Galveias, decidiu revogar as deliberações
constantes nas atas números 13/2017 de 28 de abril e 19/2017 de 9 de junho,
por se considerar necessário uma deliberação mais completa para produzir os
efeitos desejáveis de acordo com as condições exigíveis para a realização do
respetivo distrate. ------------------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ DISTRATE DE COMPRA E VENDA DOS LOTES NRS. 12,13
E 14 DO LOTEAMENTO DA TAPADONA/INDUSTRIA ---------------------------- A Junta de Freguesia de Galveias deliberou por unanimidade distratar
o contrato de compra e venda, titulado por escritura exarada em sete de
dezembro de dois mil e dez, de folhas trinta e oito a folhas quarenta, do Livro
de Notas para escrituras diversas número vinte e quatro-A, do Cartório
Notarial sito em Estoril, Cascais, da Notária Ana Luisa Balmori Padesca, em
que a Freguesia de Galveias, com sede em Galveias, Ponte de Sor, NIPC
506884880, vendeu a Maria Augusta Reina Sequeira Mendes Pereira da
Fonseca, NIF 191620726, pelos preços, então, recebidos, de três mil
quinhentos e cinco euros, quatro mil duzentos e cinco euros e nove mil e
sessenta euros – o que perfaz o preço global de dezasseis mil setecentos e
setenta euros-, respetivamente, os prédios descritos na Conservatória do
Registo Predial de Ponte de Sor sob os números mil quinhentos e trinta e três
(lote doze), mil quinhentos e trinta e quatro (lote treze) e mil quinhentos e
trinta e cinco (lote catorze), todos da Freguesia de Galveias, e,
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consequentemente, restituir os indicados preços, à mencionada compradora e,
por esta, pagos no referido contrato. -----------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade autorizar a senhora Maria Fernanda
Serineu Bacalhau, Presidente da Junta de Freguesia de Galveias, em
representação da respetiva Freguesia, a outorgar a respetiva escritura de
distrate. ------------------------------------------------------------------------------------------ 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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