JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 13/2018
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA DEZOITO 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…………………………………….

5.290,27 €

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

4.395,14 €

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

65.570,68 €

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

78.464,59 €

---------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 €
---------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…..…….………………...……………......…. 1.300.318,45 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.235.328,45 €
---------Operações de Tesouraria....................................................64.990,00 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 4 de Maio de 2018 a 17
de Maio de 2018, que totalizam a importância global de € 92.844,64 (Noventa
e dois mil oitocentos e quarenta e quatro euros e sessenta e quatro
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR
CONSULTA PRÉVIA, DESTINADA A TOSQUIAR, AGARRAR E
ENSACAR AO ABRIGO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS -----------Na sequência da Consulta Prévia para Aquisição de Serviços destinada
a tosquiar, agarrar e ensacar, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei nr. 18/2008 de 29 de Janeiro com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei nr. 111-B/2017 de 31 de agosto, estão presentes
os seguintes documentos: -------------------------------------------------------------1 – Proposta e documentos apresentados pelos concorrentes; -------------------2 – Relatórios Preliminar e final; ----------------------------------------------------3 – Minuta do contrato. ----------------------------------------------------------------
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---------O executivo depois de analisar decidiu adjudicar a Prestação de serviços
ao Senhor Rui Manuel Canha Nunes, pelo valor de € 1,85/por ovino, pela
reconhecida qualidade de trabalho prestado no ano anterior. ----------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- OFERTA PÚBLICA PARA A VENDA DE LENHA DE SOBRO
EM CAVACAS ---------------------------------------------------------------------------------Atendendo que existe lenha em quantidade excessiva, o senhor
Secretário propõe a venda de lenha de sobro em cavacas, dado que não vai pôr
em causa o normal fornecimento a todos os residentes interessados. ------------Neste contexto, o executivo decidiu proceder à referida venda através da
apresentação de propostas nas seguintes condições: -------------------------------- As propostas deverão ser entregues na Sede da Junta de Freguesia, até às
15H00 do dia 30/05/2018; ------------------------------------------------------------- Cada proposta deverá ser acompanhada de uma caução através de um
cheque de € 1.000,00, que em caso de não adjudicação será devolvido ao
proponente, após o ato de abertura das propostas. ------------------------------ A abertura das propostas será pelas 15H15 na data da entrega; ----------- As mesmas deverão referir-se ao preço/tonelada, devem ser devidamente
assinadas pelos proponentes, contendo a respetiva identificação,
seguidamente ser colocadas em sobrescrito devidamente fechado que deve
mencionar no rosto: “Oferta Pública para venda de 40 toneladas de lenha
de sobro em cavacas”; ----------------------------------------------------------------- A carga e transporte serão da responsabilidade do adjudicatário; --------- O critério de adjudicação será o da proposta que apresentar o valor mais
elevado; ----------------------------------------------------------------------------------3
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– O pagamento será efetuado 50% no ato da adjudicação e os restantes
50% no ato do levantamento; -------------------------------------------------------- A Junta reserva o direito de entrega, se o preço não lhe convier; ------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
MANUTENÇÃO ANUAL DOS SISTEMA SOLAR DE 36 M2 DE
COLETORES, PARA PRODUÇÃO DE AQS --------------------------------------------Está presente contrato de Prestação de serviços a celebrar com a firma
SYSTEM4HOME, de Santarém, destinado a duas manutenções anuais do
sistema solar de 36 m2 de coletores instalados nas Piscinas, para produção de
AQS, pelo valor de € 1.291,50 (mil duzentos e noventa e um euros e cinquenta
cêntimos) ---------------------------------------------------------------------------------------- Após a devida análise foi deliberado concordar com a respetiva
celebração e autorizar a senhora Presidente a outorgar o mesmo. ------------------A presente prestação de serviços tem cabimento no orçamento da
Junta na rubrica 06/02.02.25.09. ----------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE CEDÊNCIA DO EDIFICIO DO MERCADO --------------A senhora Rute Isabel Morgado Alves Neves Engrácio, residente na
Rua Gilberto P. Varela, 14, em Galveias, a solicitar a cedência do Edifício do
Mercado, para realizar no próximo dia 2 de junho de 2018, a festa de
aniversário da sua filha Maria Carolina Neves Engrácio. ---------------------------------O executivo depois de analisar o pedido decidiu autorizar, devendo
para o efeito deixar o espaço devidamente limpo e dar conhecimento ao
Encarregado dos serviços operativos. ----------------------------------------------------- Aprovado unanimidade.---------------------------------------------------4
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--------------- PROCEDIMENTO PRE-CONTRATUAL DE PRESTAÇÕES
DE SERVIÇOS POR AJUSTE DIRETO PARA

TRÊS NADADORES

SALVADORES -------------------------------------------------------------------------------- Está

presente

informação/proposta

apresentada pela

senhora

Presidente para uma Prestação de serviços, por ajuste direto, pelo período de
funcionamento da época balnear, destinada à contratação de três Nadadores
Salvadores para o período do funcionamento das piscinas. -------------------------------O executivo depois de analisar concordou e autorizou que seja dado
inicio ao procedimento. -----------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ AQUISIÇÃO

DE

SEPULTURA

NO

CEMITÉRIO

DE

GALVEIAS -------------------------------------------------------------------------------------Está presente

requerimento apresentado pelos senhores Manuel

Marques Capela, Ana Maria Marques Capela e Maria Manuela Marques
Capela, residentes no Reino Unido e Irlanda do Norte, vêm solicitar autorização
para compra e posse perpétua da sepultura nr. 10-A, do 4º. Talhão direito A,
onde se encontram os restos mortais de seu pai “Manuel Felício Capela”,
falecido a 31.03.2016. --------------------------------------------------------------------------O executivo decidiu autorizar a venda. ------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PARTICIPAÇÃO DE JOVENS EM TEMPOS LIVRES ----------------De acordo com o Regulamento aprovado pela Junta e Assembleia de
Freguesia relativamente à “Participação de Jovens em Tempos Livres”, e
considerando que a Junta não dispõe de pessoal suficiente para integrar as
necessidades existentes nos serviços a desenvolver nas Piscinas durante a época
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balnear de 2018, cuja gestão é da sua responsabilidade, decidiu proceder à
ocupação dos jovens da Freguesia, conforme condições abaixo indicadas:----- Aceitar candidaturas a partir do dia 28 de maio de 2018 até 4 de Junho de
2018; -- ----------------------------------------------------------------------------------- Os candidatos devem ter idades compreendidas entre os 16 e 30 anos
inclusive, preferencialmente integrados no sistema de ensino ou sistema de
formação profissional, no período das férias de verão que decorre entre 10 de
junho e 9 de setembro de 2018, o qual será repartido em três períodos. O
primeiro período decorre de 10 de junho a 11 de julho. O segundo período
decorre de 12 de julho a 10 de agosto. O terceiro período decorre de 11 de
agosto a 9 de setembro; ---------------------------------------------------------------- A ocupação consiste no exercício de atividade de vigilância, atendimento e
acompanhamento dos banhistas utentes da piscina Oásis , bem como no
exercício de outras atividades a desenvolver no Projeto “Jovens em Tempos
Livres; ----------------------------------------------------------------------------------- O período a desenvolver não poderá exceder as 5 horas diárias num único dia,
e seis dias por semana; ----------------------------------------------------------------- Durante o período de atividade, os jovens têm direito a seguro de acidentes
pessoais da responsabilidade da autarquia e uma bolsa horária no montante de
€ 2,50, paga através de transferência bancária; ------------------------------------ O incumprimento do dever de assiduidade, nomeadamente faltas
injustificadas durante 3 dias seguidos ou interpolados, dá origem à exclusão do
jovem do projeto, assim como qualquer comportamento violador das regras de
boa conduta e educação. -----------------------------------------------------------------------O executivo concordou e decidiu aprovar. --------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------6
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--------------- PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO – SOCIEDADE
FILARMÓNICA GALVEENSE -------------------------------------------------------------A senhora Presidente informou que autorizou a atribuição de um
subsidio à Sociedade Filarmónica Galveense, no valor de € 439,11 destinado
à aquisição de um estandarte de honra destinado àquela coletividade. ------------------O executivo depois de analisar concordou e deliberou ratificar a
decisão da senhora Presidente. -------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- RECIBOS DE ÁGUA POR COBRAR REFERENTES AOS
ANOS DE 2006 a 2015 ------------------------------------------------------------------------Estão presentes recibos de água por cobrar referentes aos anos de 2014
e 2015, que importam no valor total de € 3.698,07 (três mil seiscentos e
noventa e oito euros e sete cêntimos), existindo apenas recibos no valor de €
649,19 (seiscentos e quarenta e nove euros e dezanove cêntimos), a diferença
verificada respeita a recibos que a funcionária Antónia José Dias, responsável
pela cobrança no respetivo período, diz não ter em seu poder por motivo de
extravio. ------------------------------------------------------------------------------------------O atual executivo tomou conhecimento e como já existem outras
decisões de executivos anteriores, considera que ela deve retomar o Plano
de Pagamentos que lhe foi proposto e com o qual concordou, a partir do
mês de Julho de 2018. -------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- REALIZAÇÃO DO 3º. PASSEIO DE CLÁSSICOS, 2 E 4
RODAS DE PONTE DE SOR --------------------------------------------------------
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---------A Radical Club de Ponte de Sor, efetuou pedido de apoio para a
realização do 3º. Passeio de clássicos, 2 e 4 rodas, de Ponte de Sor, a levar a
efeito no dia 3 de Junho de 2018, com passagem por Galveias. -----------------Neste contexto, e à semelhança da receção feita pela Junta de Freguesia no ano
anterior, gostariam de merecer a mesma disponibilidade para o evento do
corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento e decidiu apoiar tal como foi
feito no ano anterior. --------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – CASA DOS AVÓS --------------A Casa dos Avós, Instituição de Solidariedade Social de Ponte de Sor,
acolhe 72 idosos oriundos de várias freguesias do concelho, e informa que
atualmente vive com reconhecidas dificuldades financeiras, pelo que apelam a
este executivo para que lhe disponibilize apoio financeiro até € 100,00 (cem
euros), para aquisição de bicicleta a rifar durante as Festas da Cidade 2018 que
irão ter lugar no período de 04 a 08 de Julho. -----------------------------------------------O executivo ao considerar que a Casa dos Avós pode vir a acolher
Galveenses, decidiu apoiar com a oferta de quatro garrafões de azeite. -----------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE OFERTA DE TAÇA OU TROFÉU – 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 XX Convívio da Pesca Desportiva InterAutarquias, a realizar no dia 26 de Maio de 2018 na Barragem do Maranhão,
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em Avis, pelo que solicitam a colaboração desta freguesia no sentido de
oferecer uma taça ou troféu, ou outra lembrança para ser disputada. --------------------O executivo decidiu oferecer duas caixas de 3 garrafas/cada, ao
considerar que o Município de Avis tem colaborado com a Freguesia
nomeadamente na cedência gratuita dos standes utilizados nas Festas de
Galveias. -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovar por unanimidade. --------------------------------------------------------------- INFORMAÇÃO GERAL EFETIVO OVINO -------------------------------Os serviços de agricultura enviam informação geral do efetivo ovino,
referente ao mês de Abril/2018, o qual se dá aqui por reproduzido, ficando em
anexo à presente ata.----------------------------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------ REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DE RENDAS – MARIA
DE FATIMA MATOS MENDES ------------------------------------------------------------O filho da senhora Maria de Fátima Matos Mendes, comunica que tendo
conhecimento que sua mãe tem a renda da casa que habita, propriedade da
Freguesia de Galveias, em atraso, desde maio de 2017 até à presente data, está
na disposição de regularizar o pagamento, passando de futuro o mesmo a ser
feito por débito direto em conta. No entanto, dado que sua mãe sofre de
perturbações mentais, razão que ocasionou este facto, solicita para que lhe seja
perdoado os juros de mora que foram aplicados, os quais correspondem a 50%
sobre o valor em dívida.------------------------------------------------------------------------O executivo decidiu aguardar. ----------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- CONVITE

DA

ASSOCIAÇÃO

DE

FUTEBOL

DE

PORTALEGRE -----------------------------------------------------------------------9
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--------A Direção da Associação de Futebol de Portalegre envia convite para
estar presente na V GALA AFP a realizar no dia 8 de Junho de 2018, cuja
confirmação tem que ocorrer até ao dia 31 de Maio de 2018. ----------------------------O executivo decidiu fazer-se representar pelo senhor secretário –
António Francisco Ricardo Varela. --------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 9ª. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA JUNTA DE
FREGUESIA E 7ª. AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
PARA O CORRENTE ANO. -----------------------------------------------------------------Está presente a 9ª. modificação ao orçamento da Junta de Freguesia de
Galveias, e 7ª. ao Plano Plurianual de Investimentos para o corrente ano, que
importa tanto em inscrições/reforços como em diminuições/anulações no valor
de € 17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros). ----------------------------------------O executivo depois de analisar deliberou aprovar a mesma. ----------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE ARRENDAMENTO -------------------------------------------Os ocupantes do 3º. andar do nr.30 da Tv. dos Remolares – Lisboa,
solicitam o arrendamento das frações devolutas do Prédio, nomeadamente, o
1º. andar, o 4º. e as águas furtadas, e informam que existem infiltrações no
locado que atualmente ocupam. -----------------------------------------------------Desta forma, ficam a aguardar a disponibilidade da senhora Presidente para
uma reunião. -------------------------------------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento da situação. --------------------------------------- PEDIDO DE MUDANÇA DE COLMEIAS ------------------------
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---------O senhor Francisco José Correia de Jesus, vem solicitar alteração da
localização das colmeias que tem colocadas junto à vinha, para o local da
“Fonte Feiteira”. --------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar deliberou concordar e aprovar. ------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE PEQUENAS REPARAÇÕES NO PRÉDIO DA
AV. VISCONDE VALMOR – LISBOA E CASA DA PORTEIRA --------------------A porteira do prédio da Av. Visconde Valmor, 1 – Lisboa, vem solicitar
pequenas reparações no prédio, bem como na casa onde habita. -------------------------O executivo depois de analisar deliberou falar com a firma MST
para verificar as reparações pretendidas e enviar um orçamento com os
respetivos custos. ------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- FORMAÇÃO DE OPERACIONAIS KITS 1ª. INTERVENÇÃO
---------Vai ocorrer uma formação para operacionais kits 1ª. Intervenção no
próximo dia 7 de Junho pelas 10H00, desencadeada pela Aflosor em conjunto
com o Comandante de Bombeiros de Ponte de Sor. ---------------------------------------Trata-se de uma formação prática específica para todos os que operam
com meios de 1ª. Intervenção de combate ao fogo. ----------------------------------------O executivo tomou conhecimento e decidiu comunicar a presença
de um funcionário.----------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO

DE

APOIO

FINANCEIRO

PARA

REQUALIFICAÇÃO DE GARAGEM DE VEICULOS DE SOCORRO –
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
PONTE DE SOR --------------------------------------------------------------------------------Em seguimento à deliberação na ata nr.8/2018 de 22/03 e apesar de
ainda não nos ter sido apresentado nenhum orçamento sobre o valor da obra de
requalificação da garagem de veículos de socorro, a senhora Presidente propôs
que lhe seja atribuído apoio financeiro de € 600,00, tendo em consideração as
disponibilidades atuais da Junta. --------------------------------------------------------------O executivo concordou e aprovou a proposta apresentada pela
senhora Presidente. ---------------------------------------------------------------------------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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