JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 11/2018

--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA QUATRO DE MAIO
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…………………………………….

528,48 €

---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………

5.099,64€

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

53.058,98 €

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

144.989,34 €

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

29.046,33 €

---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem(Idosos)... 579,56 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo- Conta a Prazo/Avis... 150.000,00 €
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---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Avis-Conta Ordem

2.910,05 €

---------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…..…….………………...……………......…. 1.350.274,21 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.282.865,48 €
---------Operações de Tesouraria....................................................67.408,73 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 20 de Abril de 2018 a 3
de Maio de 2018, que totalizam a importância global de € 107.638,99 (cento
e sete mil seiscentos e trinta e oito euros e noventa e nove cêntimos). -------------------- PEDIDO DE PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DA II
EDIÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL – NÚCLEO DO SPORTING DE
GALVEIAS -------------------------------------------------------------------------------------O Núcleo do Sporting de Galveias, informa que à semelhança do que
aconteceu no ano anterior, irá realizar um Torneio de Futsal. ----------------------------O Torneio terá inicio a 01 de Junho de 2018 e termina a 30 de Junho de
2018, solicitando para o efeito a colaboração da Junta no sentido de
disponibilizar um patrocínio e contribuir com os custos da arbitragem, de forma
a agilizar as despesas contraídas com a realização do evento . ---------------------------Em contrapartida, o Núcleo compromete-se como reconhecimento e
agradecimento a fazer a divulgação do prestável apoio, tanto no local da
realização, como nas redes sociais. --------------------------------------------------2
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--------- O executivo depois de analisar os pedidos decidiu apoiar de acordo
com os valores atribuídos no ano de 2017.------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE OBRAS DO 2º. ANDAR ESQUERDO DO NR. 1
DA AV. VISCONDE VALMOR, EM LISBOA ------------------------------------------O inquilino do 2º. andar esquerdo do nr. 1 da Av. Visconde Valmor,
em Lisboa, vem novamente apelar

para que lhe sejam efetuadas obras,

nomeadamente na marquise, cuja estrutura se encontra em adiantado estado de
degradação, provocando a entrada de chuva causando inundações e estragos;
A parte inferior da cozinha onde se encontra o lava-loiças, está sempre molhada
e escura, motivada por uma infiltração que não conseguem identificar, situação
que se não for resolvida atempadamente poderá causar danos maiores,
nomeadamente no 1º. Andar. -----------------------------------------------------------------Neste sentido apelam à Junta de Freguesia para que se digne
providenciar a reparação destas anomalias, que consideram urgentes e
inadiáveis. ---------------------------------------------------------------------------------------O executivo decidiu visitar o andar numa próxima deslocação a
Lisboa, que se prevê seja dia 13/05/2018 e informar que não é possível
decidir sem a existência de um orçamento.----------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ CONVITE PARA ALMOÇO CONVÍVIO DOS IDOSOS DO
CONCELHO – MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR --------------------------------------O Município de Ponte de Sor convida a Junta de Freguesia de Galveias,
para o almoço convívio dos idosos do concelho de Ponte de Sor, que se irá
realizar no próximo dia 12 de Maio, pelas 12H30 na sede da Sociedade
Recreativa e Cultural de Foros do Domingão. -------------------------------------3
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---------Para o efeito deverá ser confirmada a presença até ao dia 4 de Maio por
telefone ou via eletrónica. --------------------------------------------------------------------- Após a devida análise foi deliberado confirmar a presença da
tesoureira da Junta senhora “Ana Vitória Romero Milheiras”. --------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE MESAS PARA EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS
NA FEIRA DE MAIO, EM GALVEIAS ----------------------------------------------------A Diretora Técnica da Fundação Infantário D. Anita, dá conhecimento
de um Projeto que permitiu à Instituição concorrer ao Plano Nacional de
Formação Financeira, tendo sido uma das Escolas Finalistas da 6ª. Edição do
Concurso Todos Contam no ano letivo 2017/2018. ----------------------------------------O Projeto conta com alguns momentos de vendas, pelo que informam
que gostariam de estar presentes, na Feira Anual que se realiza em Galveias,
no dia 6 de Maio de 2018, com a exposição/venda de diversos produtos e
trabalhos realizados na Fundação Infantário D. Anita, solicitando para o efeito
duas mesas (das Festas), destinadas a utilizar na referida exposição. --------------------Depois da devida análise a Junta deliberou informar que autoriza
o empréstimo das mesas, e nada tem a opor quanto à sua participação na
respetiva feira. --------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ EMPREITADA NR.6/JFG/2017 – OBRAS DE REPARAÇÃO
DA COBERTURA DA

ESPLANADA OÁSIS PARQUE – AUTO DE

MEDIÇÃO NR.2 ------------------------------------------------------------------------------ Está presente o auto de medição nr. 2 , sobre os trabalhos executados,

que importam no valor de € 13.745,00 (Treze mil setecentos e quarenta e cinco
euros), acrescido do Iva no valor de € 824,70 (oitocentos e vinte e quatro euros
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e setenta cêntimos), o que perfaz o valor total de € 14.569,70 (catorze mil
quinhentos e sessenta e nove euros e setenta cêntimos), bem como confirmação
por parte do Eng. Renato Santana Lopes, que os trabalhos foram executados,
com as respetivas medições e com os preços unitários do contrato. ------------Em anexo está presente a respetiva fatura. --------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu aprovar e remeter aos
serviços para procederem ao respetivo pagamento. -----------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ EMPREITADA

NR.5/JFG/2017

–

OBRAS

DE

REMODELAÇÃO DE APARTAMENTO SITO NO QUARTO ANDAR
DIREITO DO NR.1 DA AVENIDA VISCONDE VALMOR - LISBOA –
AUTO DE MEDIÇÃO NR.3 ---------------------------------------------------------------- Está presente o auto de medição nr. 3, sobre os trabalhos executados,

da empreitada referida em titulo, que importam no valor de € 17.183,11
(Dezassete mil cento e oitenta e três euros e onze cêntimos), acrescido do Iva
no valor de € 1.030,99 (mil trinta euros e noventa e nove cêntimos), o que
perfaz o valor total de € 18.214,10 (dezoito mil duzentos e catorze euros e dez
cêntimos), bem como confirmação por parte do Eng. Renato Santana Lopes,
que os trabalhos foram executados, com as respetivas medições e com os
preços unitários do contrato. ---------------------------------------------------------Em anexo está presente a respetiva fatura. --------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu aprovar e remeter aos
serviços para procederem ao respetivo pagamento. -----------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ADJUDICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA
REPARAÇÃO ESTRUTURAL COM REFORÇO DE FIBRAS, RESINA E
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ACABAMENTO COM TOP COAT NO ESCORREGA FECHADO NO
OÁSIS PARQUE EM GALVEIAS --------------------------------------------------------- Está presente proposta de adjudicação do ajuste direto da Prestação de
Serviços destinada a “Reparação estrutural com reforço de fibras, resina e
acabamento com Top Coat no escorrega fechado no Oásis Parque”, em
Galveias, que após a devida análise por parte do executivo, mereceu a seguinte
decisão: ---------------------------------------------------------------------------------1 - Autorizar a respetiva adjudicação à empresa Octávio B. Xavier
Unipessoal, Lda, pelo valor de € 8.350,00 (Oito mil trezentos e cinquenta
euros), acrescido do valor do Iva à taxa de 23% no valor de € 1.920,50 (mil
novecentos e vinte euros e cinquenta cêntimos), o que perfaz o valor total
de € 10.270,50 (dez mil duzentos e setenta euros e cinquenta cêntimos). -2 – Notificar a empresa

da decisão de adjudicação e solicitar a

apresentação dos documentos de habilitação dentro do prazo fixado para
o efeito.------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA – ANO
2018--------- -------------------------------------------------------------------------------------Os serviços de Ação Social da Freguesia de Galveias apresentam
informação sobre a reunião que ocorreu no Município de Ponte de Sor, onde
participaram diversas entidades do concelho sobre as Comemorações do Dia
Mundial da Criança a celebrar no próximo dia 1 de Junho. ------------------------------- As Comemorações implicam diversas atividades a levar a efeito com
as crianças, de forma a proporcionar-lhes momentos de lazer, divertimento e
ao mesmo tempo sensibilizá-los para responsabilidades que lhes cabem no dia
a dia. -- ----------------------------------------------------------------------------------6
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---------Foi ainda decidido pelas freguesias brindar os seus meninos com a
oferta de um boné alusivo ao “Dia Mundial da Criança”, cujo encargo
estimado, baseado nos custos dos anos anteriores, ronda os € 80,00 (oitenta
euros). -------------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu concordar com o proposto.
---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- REUNIÃO COM REDE CARE - INDICAÇÃO ---------------------------Está presente informação de serviço onde refere que é de extremo
interesse que a Junta de Freguesia participe/dinamize algumas das ações
informativas que o Projeto da Rede CARE disponibilize. -----------------------Este projeto interage e dá apoio especializado diretamente a crianças e jovens
vítimas de violência sexual, bem como aos seus familiares e amigos. ------------------O executivo depois de analisar decidiu apoiar devendo para o efeito
os serviços proporem as atividades a desenvolver para a devida
dinamização. ------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ALMOÇO
DE FINAL DE ÉPOCA DAS EQUIPAS INFANTIL E SÉNIOR – NÚCLEO
DO SPORTING DE GALVEIAS ------------------------------------------------------------O Núcleo do Sporting de Galveias, informa que pretende realizar um
almoço de encerramento da época desportiva das equipas Infantil e Sénior,
como reconhecimento de todo o esforço e dedicação dos atletas e colaboradores
envolvidos. --------------------------------------------------------------------------------------Desta forma, solicita o apoio da Junta de Freguesia para apoiar na oferta
do referido almoço para cerca de 30 pessoas, comprometendo-se o Núcleo a
fazer a divulgação do prestimoso apoio .------------------------------------------7
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--------- O executivo depois de analisar os pedidos decidiu colaborar com
a oferta do almoço pretendido. -------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 7ª. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA DA
JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS PARA O ANO DE 2018----------------- Está presente a 7ª. alteração ao orçamento da despesa e 5ª. Alteração
ao PPI da Junta de Freguesia de Galveias, no ano de 2018. --------------------A presente modificação orçamental importa respetivamente tanto em
Inscrições/reforços como em Diminuições/anulações, no valor de € 55.000,00
(Cinquenta e cinco mil euros). --------------------------------------------------------------- Após a devida análise foi decidido aprovar a mesma. -----------------------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. -------------------------------------------------------------------------------

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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