JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR.36/2017
--------------- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE
FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE
OUTUBRO 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…………………………………….… 538,45 €
--------- DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: ----------------------- Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………

2.499,56 €

--------- Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........…12.175,11 €
--------- DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
--------- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…..

103.756,5 €

--------- Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

19.632,06 €

--------- 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 €
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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……………………… 110.324,30 €
--------- Banco Comercial Português, SA……………………..…600.000,00 €
--------- TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.253.522,75 €
--------- Operações Orçamentais.................................................1.191.729,21 €
--------- Operações de Tesouraria.................................................... 61.793,54 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 22 de setembro de 2017 e 25
de outubro de 2017, que totalizam a importância global de € 243.482,55
(duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e dois euros e
cinquenta e cinco cêntimos).---------------------------------------------------------------------- PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – SOCIEDADE
FILARMÓNICA GALVEENSE ------------------------------------------------------------ A senhora Presidente informou que autorizou o pedido da Sociedade
Filarmónica Galveense na cedência de transporte para deslocação a Estremoz
no dia 14 de outubro de 2017 (sábado), a fim de participarem num Encontro
de Bandas da Fundação INATEL – Dia Mundial da Música, submetendo à
Junta o referido assunto para a devida ratificação. --------------------------------------- O executivo depois de analisar deliberou ratificar a decisão da
senhora Presidente. --------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 14ª. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA JUNTA DE
FREGUESIA E 10ª. AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
PARA O CORRENTE ANO. -------------------------------------------------------2

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
--------- Está presente a 13ª. alteração ao orçamento da Junta de Freguesia de
Galveias, 11ª. ao Plano Plurianual de Investimentos e 5ª. ao Plano de Ações
Mais Relevantes para o corrente ano, que importam tanto nas inscrições como
nas anulações no valor de € 168.670.00 (Cento e sessenta e oito mil seiscentos
e setenta euros). ------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar deliberou aprovar a mesma. ---------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO DESTINADO À PINTURA DO
INTERIOR DA IGREJA MATRIZ DE GALVEIAS ------------------------------------- No seguimento da deliberação de Junta na ata nr. 21/2016 de 1 de
setembro, e tendo em conta o orçamento apresentado nesta Junta, que fica
junto aos documentos da presente ata, o atual executivo concorda e deliberou
atribuir um subsidio no valor de € 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos euros) à
Fábrica da Igreja Paroquial de Galveias, destinado à aquisição de tinta para a
pintura interior da Igreja. --------------------------------------------------------------------- A atribuição está prevista no orçamento da Junta de Freguesia na
rubrica orçamental 06/04.07.01.01.----------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE TRANSPORTE DESTINADO À DESLOCAÇÃO
DOS DIABÉTICOS DA FREGUESIA A PONTE DE SOR PARA
PARTICIPAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO
DIABÉTICO --------------------------------------------------------------------------------- A Associação dos Diabéticos de Ponte de Sor, solicita transporte para
deslocação dos diabéticos da Freguesia de Galveias a Ponte de Sor no próximo
dia 18 de novembro de 2017 para participarem as Comemorações do Dia
Mundial do Diabético.----------------------------------------------------------------3
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------- Mais informam que as mesmas têm inicio pelas 10H30 na Sociedade
Recreativa e Cultural de Foros do Domingão com uma palestra “A Diabetes”,
seguida de um almoço servido no mesmo local pelas 12H30, devendo ser feita
confirmação até ao dia 14 de novembro. --------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o pedido deliberou autorizar a
cedência de transporte, divulgar o evento e aceitar as inscrições dos que
eventualmente necessitem de transporte. -------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE UMA APLICAÇÃO
DESTINADA A REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS -------------------------------------- A firma BIBLIOSOFT, ao ter conhecimento que a Junta de Freguesia
de Galveias estaria interessada em adquirir uma aplicação para gestão da
nossa biblioteca a funcionar na Casa da Cultura, envia proposta para
fornecimento do produto “biblioNET – sistema integrado de processamento e
gestão bibliográfica”. -------------------------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento e depois de analisar todo o
processo, decidiu aguardar. ---------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO

DE

RETIRADA

DA

CALÇADA

DE

UM

PASSADIÇO QUE FAZ A LIGAÇÃO ENTRE A RUA JOSÉ GARCIA
MARQUES GODINHO E A RUA JOAQUIM BARRADAS DE
CARVALHO. ---------------------------------------------------------------------------------- Está presente carta da proprietária de uma moradia localizada no
passadiço que faz ligação entre as Ruas José Garcia Marques Godinho e
Joaquim Barradas de Carvalho, a solicitar para que a Junta proceda à retirada
da calçada, dado o piso ser irregular e originar alguns inconvenientes não só
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para os utentes que o utilizam como para os moradores que já têm dificuldade
em movimentarem-se. ------------------------------------------------------------------------ Depois da devida apreciação foi decidido informar a senhora que
o trabalho solicitado é da competência do Município, pelo que iremos
remeter àquela edilidade o pedido que nos foi dirigido. ------------------------------ Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PASSAGEM DA
PROVA DE DESPORTO AUTOMÓVEL BAJA PORTALEGRE 2017
PELO CAMINHO PÚBLICO DO MONTE DAS FREIRAS --------------------------- Em conformidade com o acontecido em anos anteriores, a Câmara
Municipal de Avis, vem informar que o percurso da Prova de Desporto
automóvel Baja Portalegre 2017, está previsto passar no caminho público
junto ao Monte das Freiras, que é propriedade desta autarquia, pelo que
solicitam, o devido parecer/autorização. --------------------------------------------------- Depois da devida apreciação o executivo deliberou informar que
não há inconveniente, no entanto tem que ser dado conhecimento ao
Pastor que está a executar funções no respetivo local. -------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROPOSTA DE PROJETO DE DANÇA SÉNIOR ---------------------- Está presente proposta apresentada pela Psicomotricista “Catarina
Abreu”, da Foco Mental – Clinica do Desenvolvimento em Ponte de Sor, a
propor sessões de Dança Sénior, para uma melhor qualidade de vida dos
idosos ativos da Freguesia de Galveias, adaptadas particularmente às
capacidades da pessoa idosa sem utilização de esforço físico intenso. ---------
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--------- O executivo depois de analisar e tendo consciência que uma
intervenção desta natureza traria vários benefícios a esta população,
decidiu divulgar o projeto e recolher inscrições. --------------------------------------- Mais deliberou dar conhecimento

e enviar a documentação

recebida à Fundação Maria Clementina Godinho de Campos, de
Galveias. ---------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- RELATÓRIO DE ANÁLISE À CARTEIRA DE SEGUROS DA
FREGUESIA DE GALVEIAS ------------------------------------------------------------- Em seguimento á análise à carteira de seguros da Freguesia de Galveias
por parte do PONTO SEGURO – Medição de Seguros, Lda., está presente
relatório a fim de ser analisado e permitir caso assim seja decidido transferir
os seguros para aquela empresa. ------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar considera que seria de todo o
interesse realizar uma reunião entre as partes a fim de se esclarecer toda
a situação respeitante aos seguros da Freguesia, tanto no que respeita a
atualizações bem como dar inicio aos considerados necessários e
imprescindíveis e que se encontram inexistentes. ------------------------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- 91º. ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE SOR -------------------------- Está presente oficio da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Ponte de Sor, a convidar Junta de Freguesia Galveias a estar
presente no seu 91º. Aniversário a realizar no próximo dia 1 de novembro de
2017, enviando para o efeito Programa anexo. -----------------------------------6
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--------- O executivo depois de analisar deliberou fazer-se representar pelo
seu Secretário. ---------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO ---------------------- Está presente e-mail de uma professora a solicitar

sobre a

possibilidade de frequência de uma aluna realizar uma Formação de 280 horas
em Contexto de Trabalho na Junta de Freguesia de Galveias, mais
especificamente na Casa da Cultura das Galveias, umas vez que a mesma
frequenta um Curso Profissional Técnico de Operações Turísticas --------------------- Mais informam que deve ser conjugado a disponibilidade da aluna com
o horário dos serviços. ------------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar deliberou autorizar, devendo para
o efeito ficar sobre a responsabilidade da Tesoureira da Junta “Ana
Vitória Romero Milheiras.------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ADJUDICAÇÃO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR

AJUSTE DIRETO, DESTINADA A AGRICULTURA, AO ABRIGO DO
CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS ----------------------------------------------- Na sequência do ajuste direto destinado a quatro Prestações de
serviços para a agricultura, 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 pelos concorrentes; -----------------2 – Informação do cabimento; ------------------------------------------------------3 – Proposta de adjudicação; ------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------7
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1 – Aprovar as propostas apresentadas pelos senhores “António Manuel
Morgado Leitão; André João Fernandes da Silva; Dália Cristina
Constantino Esteves; e Patrice François Gaduel e adjudicar a prestação
de serviços pelo valor total de € 7.200,00 (Sete mil e duzentos euros), €
1.800,00 (Mil e oitocentos euros) por cada Prestador de Serviços,
fracionado em duas prestações de € 900,00 (Novecentos 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 as minutas dos contratos e autorizar a senhora Presidente
nos termos do nr.3 do artº. 106 do CCP, a outorgar o mesmo.----------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------- CONTRATAÇÃO

DE

PESSOAL

DESTINADO

À

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇÃO DE CORTIÇA FALCA
--------- Devido à Junta de Freguesia de Galveias, não ter pessoal suficiente e
especializado para proceder a trabalhos na extração de cortiça falca, decidiu
proceder a uma Prestação de Serviços, nas seguintes condições: ----------------------- Aceitar inscrições a partir da data de publicitação, durante as
horas normais de expediente das 9H00 às 13H00 e das 14H00 às 17H00,
nos serviços administrativos da Junta de Freguesia de Galveias.------------------- A duração da Prestação de serviços será a partir do dia 2 de
novembro de 2017 até ao dia 31 de dezembro de 2017. ------------------------------- O local de trabalho será no “Cabeço – Monte da Torre de
Sepúlveda”. ------------------------------------------------------------------------------------ A Junta de Freguesia de Galveias pagará por cada arroba o valor
de € 1,30, mediante um desconto de acordo com o praticado peal fábrica;
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--------- O seguro de acidentes de trabalho será da responsabilidade dos
respetivos Prestadores de serviços; ------------------------------------------------------- O pagamento far-se-à de acordo e mediante a apresentação da
fatura (individual ou coletiva) aquando do transporte e pesagem; ----------------- De acordo com as disposições legais será feito por cada pagamento
o desconto de 11,5% para o IRS, nas faturas em nome individual, se
estiver abrangido pelo regime do Iva. ---------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROPOSTA DESTINADA A CONCERTO PELO ORFEÃO
DE PORTALEGRE --------------------------------------------------------------------------- Em conformidade com as atribuições da freguesia, no domínio da
Cultura, entendeu por bem este executivo promover um concerto espetáculo,
apresentado pelo Orfeão de Portalegre, na Igreja Matriz de Galveias, no
próximo dia 8 de dezembro de 2017, solicitando para o efeito uma proposta
mencionando os encargos a suportar pela Junta, que são os seguintes:--------- Transporte e jantar para 45 pessoas; Apoio financeiro € 250,00. ---------------------- O executivo depois de analisar concordou com a mesma e decidiu
autorizar, devendo os serviços providenciar junto das entidades
competentes, a fim de obterem autorização para a utilização do espaço,
bem como dar seguimento às restantes condições propostas. -----------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ MUDANÇA DE INSTALAÇÕES DA SEDE DO NÚCLEO DO
SPORTING DE GALVEIAS ---------------------------------------------------------------- Em seguimento ao proposto pela Junta no que respeita à mudança de
instalações da sede do Núcleo Sporting de Galveias, está presente carta dos
responsáveis do Núcleo, a informarem que em reunião de direção decidiram
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por unanimidade aceitar a mudança para o Edifício sito na Rua de Outeiro nr.
52 – Galveias, que também é propriedade da Junta, desde que o mesmo seja
alvo de obras de remodelação. --------------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento e decidiu tomar medidas para a
concretização da alteração proposta. -----------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE ARRENDAMENTO DA PROPRIEDADE
DENOMINADA “NAVE” ------------------------------------------------------------------ Está presente comunicação do senhor Virgulino Almeida, de Aldeia
da Nora - Borba, a solicitar uma reunião sobre o arrendamento da propriedade
denominada “Nave”. -------------------------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento, e decidiu informar que
oportunamente tomará uma decisão sobre o procedimento destinado à
abertura de concurso para o arrendamento em causa. -------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ADJUDICAÇÃO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR

AJUSTE DIRETO, DESTINADA À ÁREA CULTURAL E EDUCATIVA,
AO ABRIGO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS ------------------------- Na sequência do ajuste direto destinado a uma Prestação de serviços
para a área Cultural e Educativa, 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: ------------------10

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
1 – Aprovar a proposta apresentada pela senhora “Iva Raquel Prates
Sousa” e adjudicar a prestação de serviços pelo valor total de € 1.800,00
(Mil e oitocentos euros), fracionado em duas prestações de € 900,00
(Novecentos 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 as minutas dos contratos e autorizar a senhora Presidente
nos termos do nr.3 do artº. 106 do CCP, a outorgar o mesmo.----------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA DERRUBA, FEITURA E RECHEGA DE LENHA DE
SOBREIROS

E

AZINHEIRAS

NAS

HERDADES

DE

CANTARINHO/TREMELGAS ------------------------------------------------------------ Está presente relatório referente à abertura de propostas destinadas à
Prestação de serviços para derruba, feitura e rechega de lenha de sobreiros e
azinheiras nas Herdades de Cantarinho /Tremelgas. -------------------------------------- O executivo depois de analisar deliberou homologar o referido
relatório e ratificar a decisão do senhor Secretário no que respeita à
adjudicação da referida Prestação de Serviços. ----------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ROTEIRO DE MAGUSTO - 11 DE NOVEMBRO DE 2017 --------- Os serviços da Casa da Cultura de Galveias, apresentam uma proposta
para a realização de um Roteiro de Magusto na Freguesia de Galveias
juntamente com a Tuna de Portalegre, solicitando para o efeito o apoio da
Junta de Freguesia, nomeadamente na oferta de produtos. ----------------------11
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--------- O executivo tomou conhecimento, e decidiu autorizar de acordo
com o proposto. -------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO

PARA

BENEFICIAR

DO

ESTATUTO

DE

TRABALHADOR-ESTUDANTE ---------------------------------------------------------- A Funcionária da Junta senhora Rosália Maria Torrado Rocha, vem
solicitar autorização para poder beneficiar do Estatuto de TrabalhadorEstudante, regulado pela Lei nr. 7/2009 de 12 de Fevereiro na sua atual
redação, bem como o artº. 12º. Da Lei 105/2009 de 14 de setembro.------------------- O executivo tomou conhecimento, e autorizou o respetivo
beneficio de acordo com a documentação comprovativa da situação de
estudante. --------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ OFERTA PÚBLICA PARA A VENDA DE SUCATA
PROPRIEDADE DA FREGUESIA DE GALVEIAS ------------------------------------ Considerando a existência de algum material em ferro, sem qualquer
utilidade, localizado no Monte da Torre, a senhora Presidente propõe que se
proceda à venda do mesmo, destinado a sucata. ----------------------------------O executivo decidiu aprovar a respetiva venda estabelecendo as seguintes
condições: ------------------------------------------------------------------------------ Os interessados devem apresentar a sua proposta em sobrescrito
devidamente fechado, e que contenha no exterior a identificação do
concorrente e a seguinte indicação “Proposta para a compra de sucata,
propriedade da freguesia de Galveias”, dirigida ao senhor Presidente da
Junta, até às 16H00 do dia 23 de novembro de 2015. ------------------------12
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- A abertura das propostas será no dia 23 de novembro de 2017, pelas
16H15. ---------------------------------------------------------------------------------- A oferta deverá referir-se ao preço/kilo. --------------------------------------- A venda será adjudicada à melhor proposta, entendendo-se esta como a
que apresentar o preço mais elevado. -------------------------------------------- Se entre as propostas apresentadas houver duas ou mais de igual valor,
proceder-se-à, em ato contínuo à respetiva abertura, a licitação verbal,
entre os proponentes presentes ou devidamente representados,
presumindo-se que desiste o proponente que se recusar a licitar ou que
não estiver presente ou devidamente representado. --------------------------- A sucata encontra-se depositada no Monte da Torre de Sepúlveda, onde
pode ser verificada de segunda a sexta-feira, nas horas normais de
funcionamento dos serviços, das 8H00 às 16H00. ------------------------------ O adjudicatário procederá ao pagamento no ato do levantamento da
sucata. ---------------------------------------------------------------------------------- A Junta reserva o direito de entrega se os preços não lhe convierem. --------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------- Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte e três 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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_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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