JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 31/2017
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA SEIS DE
SETEMBRO 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……………………………………. 1.496,99 €
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 12.659,80 €
---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........ 79.887,59 €
---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…..

52.777,39 €

---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................ 21.883,83 €
---------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................................... 498,65 €
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---------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…..…….………………...……………......…. 1.383.576,60 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.316.125,08 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 67.451,52 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 17 de agosto de 2017 e 5 de
setembro de 2017, que totalizam a importância global de € 132.736,20 (Cento
e trinta e dois mil setecentos e trinta e seis euros e vinte cêntimos).
--------------- EMPREITADA NR. 3/JFG/2017, POR AJUSTE DIRETOPAVIMENTAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO LAGAR DE
AZEITONA, EM GALVEIAS ------------------------------------------------------------------------- Está presente proposta/informação

e

restantes

documentos

destinados a dar inicio ao procedimento referente à empreitada por ajuste
direto, nr. 3/JFG/2017 a levar a efeito por esta autarquia, respeitante a
“Pavimentação da zona envolvente ao Lagar de azeitona, em Galveias.”. -------------Depois da devida apreciação por parte da Junta esta decidiu
aprovar a proposta da senhora Presidente e dar inicio ao respetivo
procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE VINHO – ASSOCIAÇÃO CAMINHAR ------------------ A senhora Presidente informou que decidiu autorizar a oferta de duas
box’s de vinho à Associação Cristã Caminhar de Apoio Social, que solicitou
a colaboração da Junta de Freguesia de Galveias através da doação de vinho
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(branco e tinto) para a realização de um churrasco de aniversário da instituição
com os seus colaboradores, voluntários e utentes, pelo que submete à devida
ratificação. --------------------------------------------------------------------------------------Após a devida análise foi deliberado ratificar a decisão da oferta
de duas box’s de vinho. ----------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------- AQUISIÇÃO

DE

SEPULTURA

NO

CEMITÉRIO

DE

GALVEIAS ------------------------------------------------------------------------------------ Está presente requerimento apresentado pela senhora Luisa Maria
Vieira Serineu Varela, a solicitar autorização para compra e posse perpétua
da sepultura nr.4 do 5º. Talhão direito A, no cemitério de Galveias, onde se
encontram sepultados os restos mortais de seu marido “Pedro José Peguinho
Varela”, falecido a 19/06/2017. --------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar a venda.-------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE FORMAÇÃO ------------------------ Está presente informação de serviço, subscrita pela Coordenadora
Técnica, a propor a participação de funcionários em ações de formação
promovidas pela ATAM, no 2º. Semestre do ano de 2017, por se considerar
de todo o interesse que a formação dos funcionários é indispensável para o
normal funcionamento dos serviços. -------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar . ---------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 12ª. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA JUNTA DE
FREGUESIA E 9ª. AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
PARA O CORRENTE ANO. -------------------------------------------------------3
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---------Está presente a 12ª. alteração ao orçamento da Junta de Freguesia de
Galveias, e 9ª. ao Plano Plurianual de Investimentos para o corrente ano, que
importam no valor de € 50.000,00 (Cinquenta mil euros). -----------------------------O executivo depois de analisar deliberou aprovar a mesma. ---------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ LIMPEZA

DO

LOTE

DE

TERRENO

SITO

NO

CRUZAMENTO DAS RUAS DE SÃO JOÃO E CORTIÇADA/GALVEIAS
--------- O Município de Ponte de Sor informa a Junta de Freguesia de Galveias
que o proprietário do lote de terreno sito no cruzamento das ruas de São João
e Cortiçada, Senhor Cosme Valente Ferreira foi notificado no sentido de
proceder no prazo de 30 dias à limpeza do referido lote. ---------------------------------O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- DESACATOS ENTRE VIGILANTES AO SERVIÇO DAS
PISCINAS - ---------------------------------------------------------------------------A senhora Tesoureira informou que devido a desacatos ocorridos entre os
vigilantes ao serviço nas Piscina “Inês Félix” e “Micael Silva”, decidiu dar
ordem para ficarem suspensos até data a determinar, devido ao sucedido ter
tido lugar durante o período de trabalho. --------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu ratificar a decisão da senhora
Tesoureira. --------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DO ESPAÇO DO REFEITÓRIO ESCOLAR –
NÚCLEO DO SPORTING DE GALVEIAS----------------------------------------------- O Núcleo do Sporting de Galveias, solicitou a cedência do espaço do
Refeitório Escolar, bem como a utilização dos utensílios necessários à
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realização de um almoço de encerramento do 4º. Campeonato da Sueca, em
data a comunicar oportunamente. ------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar decidiu informar que necessita saber a
data da realização do almoço para que seja possível decidir. ----------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ENVIO DE ORÇAMENTOS PARA OBRAS NA SEDE DO
NÚCLEO DO SPORTING DE GALVEIAS ---------------------------------------------- Em seguimento a conversações existentes destinadas a apoio para a
realização de obras na sede do Núcleo do Sporting de Galveias, que é
propriedade desta Freguesia, estes apresentaram três orçamentos e respetivo
projeto, para a realização da referida obra. ------------------------------------------------- O executivo depois de analisar e atendendo que os materiais vão ser
doados pelo Município de Ponte de Sor, decidiu contribuir com um subsidio
no valor total de € 7.800,00 (sete mil e oitocentos euros), acrescido do valor
do Iva, por ser o valor apresentado no orçamento de mais baixo preço, que se
destina ao pagamento da mão de obra, pelo facto de não dispor de pessoal para
o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------O subsidio será atribuído faseadamente, mediante justificativo da
despesa efetuada.-------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE EMPRÉSTIMO DE CARRINHA- BANDA G DE
GALVEIAS ------------------------------------------------------------------------------------A Banda G, de Galveias, solicita o empréstimo da carrinha de 9 lugares
(mais antiga), para o próximo dia 8 de setembro de 2017, destinada a
deslocação à localidade de (Reguengo) – Portalegre. Mais informam que a
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mesma será conduzida pelo elemento da Banda, José Pedro Laranjeira Sousa,
e que se dispõem a suportar o encargo com o gasóleo. ----------------------------------- O executivo depois de analisar o pedido decidiu autorizar de acordo
com o regulamento em vigor. ----------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO

DE

PRORROGAÇÃO

DE

LICENÇA

SEM

RETRIBUIÇÃO -------------------------------------------------------------------------------A trabalhadora do setor agrícola “Maria de Fátima Varela Peguinho
Rodrigues, na situação de Licença sem retribuição por uma período de seis
meses, vem solicitar, que lhe seja concedida prorrogação por mais um período
de seis meses. ----------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o pedido decidiu autorizar o pedido. ---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ RECLAMAÇÃO – LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO
OÁSIS PARQUE ------------------------------------------------------------------------------Está presente reclamação apresentada por uma utilizadora do Oásis
Parque “Telma Matos” relativamente ao serviço de limpeza das Casas de
Banho, onde diz que as mesmas se apresentavam sujas tanto quando entrou às
13H00, como às 17H09 quando saiu, nem os Bancos se encontravam limpos,
dando a indicação que estes locais devem encontrar-se desinfetados para evitar
contaminação. ---------------------------------------------------------------------------------- O executivo após análise deliberou informar que a situação ocorrida
certamente foi pontual, pois nunca nos foi reportado algo semelhante, no
entanto, de futuro iremos ter esta reclamação em atenção, dado que situações
desta natureza não podem nem devem acontecer. -----------------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------6
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--------------- PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS
DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
DE PONTE DE SOR – ÁREA DA EDUCAÇÃO ---------------------------------------- Está presente protocolo de cooperação celebrado entre as Juntas de
Freguesias do concelho de Ponte de Sor e o Agrupamento de Escolas de Ponte
de Sor, que visa regular as condições relativas à operacionalização das
competências transferidas na área da educação pelas Juntas de Freguesia no
que respeita ao disposto na alínea mm), do artº. 16º. da Secção III, da Lei
75/2013 de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------ O executivo decidiu concordar e aprovar o respetivo protocolo
que se refere ao ano letivo 2016/2017 e remeter à Assembleia para a
respetiva apreciação e aprovação. -------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- VENDA DE APROXIMADAMENTE 50 BORREGOS ---------------- Dado que existem condições para a venda de aproximadamente de 50
borregos, localizados na Herdade de Torre de Sepúlveda, o senhor Secretário
propõe à Junta autorização para que seja dado seguimento à referida venda. --------- 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 20 /09/2017; -------------------A abertura será pelas 11H15 do dia 20/09/2017; -----------------------------As propostas deverão referir-se ao preço unidade; ---------------------------Definir como critério de adjudicação o valor de mais alto preço;
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---------O pagamento será de 50% no ato da adjudicação, e os restantes
50% no levantamento do gado que deverá ser até ao dia 25/09/2017; -------------A Junta reserva o direito de entrega; ------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- VENDA DE PINHAS – HERDADES DAS COUTADAS,
TORRE DE SEPÚLVEDA, LARANJEIRA, TREMELGAS, VALE DE
PENEDO E VINAGRES ---------------------------------------------------------------------O senhor Presidente informou que se torna necessário nesta época do
ano proceder à venda das pinhas das Herdades das Coutadas, Torre de
Sepúlveda, Laranjeira, Tremelgas, Vale de Penedo e Vinagres.-------------------------A Junta depois de analisar a situação decidiu proceder à respetiva
venda a publicitar através de aviso, conforme se indica: --------------------- As propostas deverão ser entregues até às 16H00 do dia 21 de setembro
de 2016; --------------------------------------------------------------------------------- A abertura das propostas será no dia 21 de setembro pelas 16H15; ----- O critério de adjudicação será da proposta que apresentar o valor mais
elevado; --------------------------------------------------------------------------------- A guarda das pinhas ficará por conta do comprador após a referida
adjudicação.- ----------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte 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. ------------------------------------------------------------------------------8
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_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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