JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 10/2018
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE DE ABRIL
DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. ----------------------------------------------------Presenças: Senhores Presidente, Maria Fernanda Serineu Bacalhau,
Secretário, António Francisco Ricardo Varela e Tesoureira Ana Vitória
Romero Milheiras. -----------------------------------------------------------------------------Início da reunião: Dezassete horas e trinta minutos (17H30). ----------------------- 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……………………………………. 15.627,13 €
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………

12.287,66 €

---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........

53.058,98 €

---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…..

217.231,78 €

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

33.696,67 €

---------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
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---------Banco Espirito Santo - Conta à Ordem................................... 485,88 €
---------Banco Português de Investimento - Conta à Ordem........

608,44 €

---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta a Prazo…..... 250.000,00 €
---------Banco Comercial Português, SA………………………. 112.967,51 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..…600.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.449.453,66 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.383.660,14 €
---------Operações de Tesouraria....................................................67.793,52 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 5 de Abril de 2018 a 19
de abril de 2018, que totalizam a importância global de € 67.191,74 (sessenta
e sete mil cento e noventa e um euros e setenta e quatro cêntimos). ---------------------- PRÉMIO FUNDAÇÃO ILIDIO PINHO - PROJETO ÁGUAVIVA – ESCOLA DO 1º. CICLO DE GALVEIAS ---------------------------------------A Escola do 1º. Ciclo de Galveias informa que concorreram ao Prémio
da Fundação Ilídio Pinho – Ciência na Escola – 2017/2018, com o Projeto
Água-Viva, com a finalidade de contribuir para a alteração de hábitos de
consumo e procedimentos na utilização da água potável, através de ações de
sensibilização na área da educação ambiental e encontrar formas de minorar as
consequências derivadas da seca na região do Alentejo. ----------------------------------Mais informam do que se propõem fazer para desenvolver o projeto e
dos apoios que esperam contar para o efeito. ----------------------------------------------- Após a devida análise foi decidido prestar apoio de acordo com o
solicitado, assumindo os custos referentes a 50 exemplares do livro. ---------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROJETO ABC – APRENDER, BRINCAR E CRESCER -----2
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---------O Projeto ABC – Aprender, Brincar e Crescer, é fruto de uma parceria
entre o Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, o Município de Ponte de Sor
e a Caminhar – Associação Cristã de Apoio Social, que entrou em
funcionamento no ano letivo 2014/2015 e está presente neste ano letivo em três
escolas do Agrupamento: Escola Básica de Ponte de Sor, Escola Básica da
Tramaga e Escola Básica de Galveias. ------------------------------------------------------O Projeto consiste em apoiar os alunos com necessidades no âmbito das
aprendizagens curriculares, das competências pessoais e sociais e ainda realiza
ações de capacitação parental – As mesas redondas – para pais, educadores,
técnicos e comunidade em geral. ---------------------------------------------------Neste contexto, vêm propor a colaboração da Junta de Freguesia de Galveias
para a realização de suma segunda Mesa Redonda, subordinada ao tema: “Pais
e filhos: convivência ou sobrevivência?”, a ter lugar na Escola Básica de
Galveias, no dia 15 de Maio de 2018, através de subsidio para os custos,
honorários e deslocação (em carro próprio) a pagar à formadora, cujo valor
importa € 90,00 (noventa euros). ------------------------------------------------------------O executivo decidiu apoiar nos termos pretendidos. -------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ELEIÇÃO DOS ORGÃOS DA DELEGAÇÃO DISTRITAL DA
ANAFRE EM PORTALEGRE --------------------------------------------------------------Está presente convocatória sobre o ato eleitoral para os Órgãos da
Delegação Distrital de Portalegre (Mesa da Assembleia e Conselho Diretivo),
a realizar no próximo dia 13 de Maio, das 17H00 às 19H00, na sede da
Delegação, em Portalegre. --------------------------------------------------------------------- Após a devida análise foi deliberado participar no ato eleitoral. ---------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------3
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--------------- PEDIDO DE ARRENDAMENTO DE UMA MORADIA
SOCIAL NA VILA NOVA DO LARANJAL, 48, EM GALVEIAS --------------------A senhora Camila Romão, atualmente a ocupar por arrendamento uma
moradia no Largo Comendador José Godinho de Campos Marques, em
Galveias, pertencente à Junta de Freguesia de Galveias, que lhe foi atribuída
por arrendamento após submissão a concurso solicita que lhe seja autorizado
a troca de moradia que ocupa por uma moradia que se encontra vaga, na Rua
Vila Nova do Laranjal, 48, em Galveias, devido à casa atualmente ocupada ter
escadas, e se tornar de difícil acesso, dado a inquilina já ter 70 anos de idade, e
graves problemas de saúde. --------------------------------------------------------------------Depois da devida análise a Junta deliberou concordar com a
permuta, até porque a moradia que vai ficar desocupada, servia de
alojamento ao Maestro da Banda da SFG. ----------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE TRANSPORTE – NÚCLEO SPORTINGUISTA
DE GALVEIAS -------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente informa que autorizou a cedência do seguinte
transporte ao Núcleo Sportinguista de Galveias: -----------------------------------Duas carrinhas para transporte da equipa de futsal sénior a Portalegre, no
sábado (21 de Abril), pelas 14H30, com regresso pelas 21H00; ----------------- Duas carrinhas para deslocação da equipa de futsal infantil a Ponte de Sor, no
Domingo (dia 22 de Abril), pelas 9H00, com regresso às 12H00; --------------- Uma carrinha para transporte de elementos da equipa de futsal sénior a Ponte
de Sor, no Domingo (dia 22 de Abril), pelas 17H00, com regresso às 21H30; ---------Mais informam que os condutores serão os senhores Nuno Sousa e José
Carvalho. --------------------------------------------------------------------------------4
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---------Desta forma submete-se o assunto para a devida ratificação. --------------------O executivo depois de analisar, deliberou ratificar a decisão da
senhora Presidente. ---------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- REGULARIZAÇÃO

DO

PAGAMENTO

DA

UVA

REFERENTE AO ANO DE 2016 -----------------------------------------------------------Considerando que a uva vendida às Terras de Alter Companhia de
vinhos, Lda., referente ao ano de 2016, ainda não nos foi liquidada na
totalidade, estando em dívida a importância de € 21.950,40 (vinte e um mil
novecentos e cinquenta euros e quarenta cêntimos), está presente e-mail a
propor o pagamento em prestações mensais, no valor de € 2.440,00 (Dois mil
quatrocentos e quarenta euros) até ao final do ano de 2018. -----------------------------O executivo depois de analisar e tendo em conta que já tinha sido
proposto um outro Plano que não chegou a ser cumprido, deliberou aceitar
este, mas na condição de que seja dado o respetivo cumprimento, caso
contrário a Junta ver-se-à obrigada a agir judicialmente. --------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 6ª. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

DA

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS NO ANO DE 2018 ------------------------- Está presente a 6ª. Modificação ao orçamento e PPI das despesas da
Junta de Freguesia de Galveias, no ano de 2018. ----------------------------------A alteração orçamental importa respetivamente tanto em Inscrições/reforços
como em Diminuições/anulações, no valor de € 10.000,00 (Dez mil euros). ----------- Após a devida análise foi decidido aprovar a mesma. ------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------5
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--------------- APROVAÇÃO DO MAPA DE FÉRIAS DO PESSOAL
ADMINISTRATIVO, LOJA E CANTINA - 2018----------------------------------------- Está presente mapa de férias do pessoal administrativo, loja e cantina,
a vigorar no ano de 2018. --------------------------------------------------------------------- Após a devida análise e considerando o parecer dos serviços, foi
decidido aprovar o mesmo. ------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ REGULARIZAÇÃO DE ARRENDAMENTO DE MORADIAS
EM AVIS -- ------------------------------------------------------------------------------------- Encontram-se ocupadas, acerca de 50 anos, moradias localizadas no
Pátio das Cisternas, nrs. 1 e 3, em Avis, arrendadas ainda pelas usufrutárias
senhoras “Maria Generosa” e “Maria Patrocínia”, não existindo até à data
qualquer contrato de arrendamento. -------------------------------------------------Neste contexto, a senhora Presidente propõe que se regularize o arrendamento
através da celebração de contrato com os respetivos ocupantes, senhores
“António Guilherme Rosa” e “Francisco José Jesus Agostinho” , de acordo
com a minuta em anexo, cujo valor não deverá exceder por cada moradia os
€5,00/mês. -------------------------------------------------------------------------------------- Após a devida análise foi decidido proceder à respetiva
regularização. -------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS,
DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E RESPECTIVA
AVALIAÇÃO, BEM COMO DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E APLICAÇÃO DOS RESULTADOS DA JUNTA DE
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FREGUESIA DE GALVEIAS, RESPEITANTES AO ANO DE DOIS MIL
E DEZASSETE. --------------------------------------------------------------------------- Para cumprimento da alínea e) do nr. 1 do artº. 16º. da Lei nr. 75/2013 de
12 de Setembro, estão presentes a norma de controlo interno, o Inventário de
todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem
como os Documentos da Prestação de Contas e Aplicação dos Resultados da
Junta de Freguesia de Galveias respeitantes ao ano de dois mil e dezasseis, que
se resumem no seguinte: -------------------------------------------------------------Contabilidade Orçamental: As receitas orçamentais importam no valor de
“Um milhão seiscentos e quarenta e nove mil trezentos e setenta e dois
euros e setenta e dois cêntimos”, em Operações de Tesouraria: “Noventa e
quatro mil novecentos e noventa e nove euros e trinta e seis cêntimos”, que
adicionada ao saldo de gerência do ano anterior no valor de “Um milhão
quinhentos e trinta e dois mil quinhentos e trinta e oito euros e cinquenta
e três cêntimos”, perfaz a receita total de “Três milhões duzentos e setenta e
seis mil novecentos e dez euros e sessenta e um cêntimos” o que deduzindo
as despesas orçamentais na quantia de “Um milhão oitocentos e noventa e
um mil cento e dez euros e sessenta e nove cêntimos”, e em Operações de
Tesouraria, - “Noventa e quatro mil novecentos e setenta e sete euros e
quarenta e cinco cêntimos”, resulta um saldo para o ano de 2018, no valor
total de “ Um milhão duzentos e noventa mil oitocentos e vinte e dois euros
e quarenta e sete cêntimos”, assim discriminado: De conta de execução
orçamental: “Um milhão duzentos e vinte e dois mil novecentos e sessenta e
nove euros e setenta e dois cêntimos”; De Conta de Operações de Tesouraria:
“Sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e dois euros e setenta e cinco
cêntimos”. -- ---------------------------------------------------------------------------7
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---------De acordo com o estabelecido no POCAL propõe-se que o resultado
do exercício no montante de -275.978,83€ (Duzentos e setenta e cinco mil
novecentos e setenta e oito euros e oitenta e três cêntimos a negativo) seja
transferido para resultados transitados. ------------------------------------------------ O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: -------------------------- Aprovar o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações
patrimoniais e respetiva avaliação, bem como os documentos da Prestação
de Contas e Aplicação dos resultados da Junta de Freguesia de Galveias,
respeitantes ao ano de dois mil e dezassete, e submeter à apreciação e
votação da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO POR UM
PERÍODO DE ONZE MESES – ROSÁLIA MARIA TORRADO ROCHA ----------- Está presente comunicação da funcionária “Rosália Maria Torrado
Rocha” com a categoria de Assistente Técnica, a solicitar onze meses de
Licença sem remuneração, nos termos do artº. 280º. da LTFP, aprovada pela
Lei nr. 35/2014 de 20 de Junho, com inicio a partir de 1 de agosto de 2017. -----------O pedido apresentado destina-se a frequentar cursos de formação de
forma a permitir melhorar conhecimentos. --------------------------------------------------Depois de analisar o pedido, a Junta deliberou autorizar o pedido,
após o gozo do período de férias. -----------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ACORDO
COMPETÊNCIAS

DE

EXECUÇÃO

DE

DELEGAÇÃO

DE

PARA LIMPEZA PÚBLICA NA JUNTA DE

FREGUESIA DE GALVEIAS -------------------------------------------------------8

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
---------A senhora Presidente informou o executivo sobre a existência do acordo
de execução estabelecido com a Câmara Municipal de Ponte de Sor,
relativamente à limpeza pública, em que a Junta de Freguesia está a receber
anualmente € 24.444,70 referente a 2,5 o vencimento e demais encargos de um
Assistente Operacional. ---------------------------------------------------------------Foi-nos enviada comunicação por parte do Município, a informar que o valor
se revela desproporcional relativamente às afetações financeiras existentes nos
Acordos de Execução celebrados com outras Juntas de Freguesia do Concelho,
tendo em conta que as outras freguesias têm mais população e recursos
humanos e auferem quantias mais reduzidas do que a Junta de Freguesia de
Galveias, pelo que submeteram à aprovação da Câmara a modificação para o
valor de € 17.066,01, que foi aprovada.---------------------------------------------A senhora Presidente em seguimento a esta informação reagiu e mediante
oficio, manifestou a sua discordância junto do Município sobre a posição
tomada. ------------------------------------------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento e deliberou que o assunto seja
remetida também para conhecimento da Assembleia de Freguesia. ----------------Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

PARA

REPARAÇÃO

DO

ESCORREGA FECHADO DAS PISCINAS DE GALVEIAS -------------------------- Está presente proposta/informação e restantes documentos destinados
a dar inicio ao procedimento referente à Prestação de serviços por ajuste direto,
destinada a levar a efeito por esta autarquia, respeitante a “Reparação estrutural
com reforço de fibras e resina o escorrega fechado das piscinas, em Galveias.”
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---------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. ------------------------------------------------------PROCEDIMENTO CONCURSAL DE REGULARIZAÇÃO PARA
OCUPAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) POSTOS DE TRABALHO POR
TEMPO

INDETERMINADO

NAS

SEGUINTES

CATEGORIAS:

1

ASSISTENTE TÉCNICO E 36 ASSISTENTES OPERACIONAIS – LISTA
DE CLASSIFICAÇÃO FINAL -------------------------------------------------------------- Está presente ata número três de dezoito de abril de dois mil e dezoito
do júri ao procedimento concursal de regularização para ocupação de 37 (trinta
e sete) postos de trabalho por tempo indeterminado nas seguintes categorias: “1
Assistente Técnico e 36 Assistentes Operacionais”, onde vigora a lista da
classificação final, a fim de ser homologada pela Junta de Freguesia.-------------------Depois da devida apreciação por parte da Junta esta decidiu
homologar a mesma. -------------------------------------------------------------------------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 e 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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