JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

ATA NR. 1/2018
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA DEZASSEIS DE
JANEIRO 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…………………………………….

558,37 €

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

7.536,43 €

---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........ 36.939,20 €
---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 588.245,66 €
---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

6.471,38 €

---------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 €

---------Banco Comercial Português, SA………………………. 112.967,51 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..…600.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.507.315,25 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.440.948,02 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 66.367,23 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 21 de dezembro de 2017 e 15
de janeiro de 2018, que totalizam a importância global de € 162.893,69
(cento e sessenta e dois mil oitocentos e noventa e três euros e sessenta e
nove cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO DE DIVERSAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS,
POR AJUSTE DIRETO AO ABRIGO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS
PÚBLICOS ------------------------------------------------------------------------------------ Na sequência do ajuste direto para Aquisição de Serviços destinadas
a Revisão de Contas ano de 2018; Assessoria Jurídica; Assessoria
Contabilística; Serviços social; comunicação e educação; Gestão na área
Florestal; Gestão de Recursos humanos; Trabalhos inerentes à agricultura e
condução de veículos agrícolas; Trabalhos inerentes à agricultura; trabalhos
inerentes à agricultura e pastorícia ao abrigo do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nr. 18/2008 de 29 de Janeiro, estão
presentes os seguintes documentos : -----------------------------------------------1 – Propostas e documentos apresentados pelos concorrentes; -----------------2- Propostas de Adjudicações; -----------------------------------------------------3 – Minutas dos Contratos; ----------------------------------------------------------2
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--------- O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------1 – Aprovar todos os documentos apresentados e adjudicar as Aquisições
de serviços

às empresas Pocalentejo; Marques Cruz & Associado;

António Danado, Rita Henriques & Associados – Sociedade de
Advogados, RL; e, aos senhores Iva Raquel Prates Sousa; Laura Isabel
Laranjeira Sousa; Tatiana Isabel Casaca Vieira; David João Quaresma
Laranjeira; Flávio André Campos Rocha; Mariana Teresa Damas
Quaresma; António Manuel Morgado Leitão; Francisco Péguinho
Varela; José Matos Silva; António José Laranjinha Rodrigues; Joaquim
Manuel Ricardo; António Alves Rocha; Marisa Leonor Ministro Tomás;
Pedro Manuel Velez Ramos; António Leitão Rocha; José Bernardo
Raminhos Sousa; Cecilia Maria Pereira Gonçalves; Manuela Augusta
Laranjeira de Sousa; Jéssica Alexandra Alves Ramos; Joaquina Maria
Varela Gonçalves; Mónica Cristina Sousa Pulguinhas; Dália Cristina
Constantino Esteves; André João Fernandes da Silva; ---------------------2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d), e) e
i), 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 os mesmos. -------------------Aprovado por unanimidade, com exceção da Adjudicação à
senhora Joaquina Maria Varela Gonçalves, que foi aprovada com os
votos da senhora Presidente e da senhora Tesoureira, não participando
na votação o senhor Secretário por se encontrar impedido conforme
determina a alínea b) do nr.1 do artº. 69º. Da Lei 4/2015 de 7 de Janeiro.
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--------------- LEILÃO DE VENDA DE BEZERROS – HERDADE DAS
FREIRAS -- ------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Secretário propôs que se levasse a efeito no próximo dia 1
de fevereiro de 2018, pelas 14H00, um leilão de gado bovino na Herdade das
Freiras para a venda de aproximadamente: ----------------------------------------- 50 bezerros; ----------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar concordou com o proposto pelo
senhor Secretário e decidiu aprovar a venda através de leilão, nas
seguintes condições: -----------------------------------------------------------------1 – Os bovinos estão com a classificação B4, T3, L4; -------------------------2 – O gado encontra-se devidamente separado e identificado, podendo ser
visto no dia da venda na citada herdade; ---------------------------------------3 – As ofertas são verbais sem valor inicial e por unidade, não inferior a
€ 5,00; ---------------------------------------------------------------------------------4 – O gado será adjudicado pela maior oferta, acrescido do valor do Iva
à taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------------5 – A Junta reserva o direito de não efetuar a adjudicação se o valor lhe
não convier. ------------------------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- VENDA DE APROXIMADAMENTE 398 BORREGOS DAS
HERDADES FREIRAS, CANTARINHO E LARANJEIRA --------------------------- Por se considerar conveniente a venda de borregos dos rebanhos das
herdades referidas em titulo, o senhor Secretário propõe à Junta autorização
para que seja dado seguimento à referida venda nas condições abaixo
indicadas: ------------------------------------------------------------------------------4
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Os ovinos encontram-se distribuídos pelos rebanhos das seguintes herdades:
Laranjeira – 115 borregos; ; --------------------------------------------------------Cantarinho – 193 borregos; ---------------------------------------------------------Freiras – 90 borregos; ------------------------------------------------------------------------ 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 30 /01/2018; -------------------A abertura será pelas 11H15 do dia 30/01/2018; ------------------------------As propostas deverão referir-se ao preço unidade; --------------------------A adjudicação obedece ao critério da proposta economicamente
mais vantajosa, determinada pela avaliação do preço;--------------------------------O pagamento será de 50% no ato da adjudicação, e os restantes
50% no levantamento do gado que deverá ser até ao dia 02/02/2018; -------------A Junta reserva o direito de entrega se o preço não lhe convier; --------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- RELATÓRIO DE VENDA DE LENHA DE SOBRO LIMPA ------- Para efeitos de ratificação, o senhor secretário informou a Junta que de
acordo com o relatório anexo, sobre a venda de lenha de sobro limpa, a mesma
foi adjudicada ao senhor José Gonçalves Pinto, da Ervideira, pelo valor de €
40,15 (quarenta euros e quinze cêntimos) / tonelada, por ser a proposta
economicamente mais vantajosa, avaliada pelo preço apresentado. ------------
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------- O executivo tomou conhecimento e decidiu ratificar a decisão do
senhor secretário. --------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO

DE

COLOCAÇÃO

DE

COLMEIAS

EM

PROPRIEDADE DA FREGUESIA ------------------------------------------------------------------ O SENHOR Francisco José Correia de Jesus, vem solicitar à Junta
autorização para a colocação de colmeias nas “Barreiras do Cortiço”, local que
é propriedade da Freguesia. ------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar. ----------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO

DE

PRODUTOS

HORTICOLAS

PARA

A

REALIZAÇÃO DE

UM WORKSHOP DE BATIDOS DEROX –

ASSOCIAÇÃO G’UVENTUDE ------------------------------------------------------------A Associação G’uventude vem desejar um bom ano 2018 e agradece
a colaboração que lhe foi prestada no ano anterior. --------------------------------------- Informa que de acordo com o seu Plano de Atividades para o corrente
ano, pretendem proporcionar um momento de aprendizagem para promover
na comunidade a importância da alimentação saudável e como combater os
excessos em épocas festivas. Neste contexto, solicitam a colaboração da Junta
na doação de alguns produtos alimentares, tais como: laranjas, alfaces, limões
e cenouras. --------------------------------------------------------------------------------------A senhora Presidente informou que devido à reunião de Junta se
realizar em data posterior ao evento deliberou autorizar, submetendo o assunto
para ratificação. --------------------------------------------------------------------------------A executivo decidiu ratificar a decisão da senhora Presidente. ------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------6
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--------------- PEDIDO DE TAÇA OU GÉNEROS ALIMENTARES –
ASSOCIAÇÃO DE JOGOS TRADICIONAIS DO DISTRITO DE
PORTALEGRE --------------------------------------------------------------------------------A Associação Comunitária Recreativa e Cultural Valdoarquense, na
qualidade de instituição particular de solidariedade social, tem como principal
objetivo os idosos, crianças e jovens e como objetivo secundário, atividades
culturais, recreativas e desportivas.----------------------------------------------------------Para a realização dos seus objetivos secundários em colaboração com
a Associação de Jogos Tradicionais do Distrito de Portalegre, vai realizar uma
prova na modalidade de Malha, integrada no Ranking de Jogos Tradicionais
que se realizará no próximo dia 4 de Março de 2018, na localidade de Vale do
Arco. -- ------------------------------------------------------------------------------------------Assim, solicitam a atribuição de uma taça ou troféu ou géneros
alimentares (vinho, azeite etc.) para ser disputada na referida prova pelas
equipas participantes.--------------------------------------------------------------------------O executivo decidiu atribuir duas caixas de vinho de 3
garrafas/cada. ---------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO – ANO DE 2018 ------------ Atendendo

que os Fundos de Maneio, são considerados atos

inadiáveis, julgados estritamente necessários para o normal funcionamento
dos serviços de forma a assegurar a gestão da autarquia, a senhora Presidente
propõe de acordo com o Decreto-Lei nr. 54-A/99 de 22 de Fevereiro, no que
respeita à conta nr. 118 do POCAL, que seja autorizado no ano de 2018, a
constituição dos Fundos de Maneio abaixo referidos: --------------------------- ---------1. Serviços de Apoio Administrativo: ----------------------------------7
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---------500 € – Responsável Maria José Marques Canha Leitão; ---------------------2. Serviços dos correios: ------------------------------------------------------------150 € - Responsável Mariana Maria Delgadinho Soeiro Varela; ---------------3. Serviços da Loja: -----------------------------------------------------------------50 € - Responsável Maria Henriqueta Luz Crespo Narciso; -------------------- O executivo depois de analisar e atendendo às razões para que
foram constituídos, e estando de acordo com a legislação em vigor,
decidiu aprovar a proposta da senhora Presidente. ----------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROPOSTA PARA AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE
ENCARGOS ASSUMIDOS EM ANOS ANTERIORES, ISENTANDO OS
CREDORES DE REQUERIMENTO -------------------------------------------------------Em anexo, está presente proposta a solicitar autorização para se
proceder aos pagamentos sobre encargos assumidos em anos anteriores e não
pagos, a qual se passa a transcrever: --------------------------------------------------------« PROPOSTA – Para dar cumprimento ao determinado na alínea g) do
nr. 2.3.4.2 do Decreto-Lei nr. 54-A/99 de 22 de Fevereiro, a senhora
Presidente propõe que a Junta de Freguesia de Galveias delibere autorizar o
pagamento no corrente ano, de encargos assumidos em anos anteriores,
isentando os credores de apresentação de requerimento exigido nos termos da
alínea h) do mesmo nr. e diploma. Galveias, 5 de janeiro de 2018 – A
Presidente da Junta – a) Maria Fernanda Serineu Bacalhau». --------------------------- Foi deliberado aprovar a presente proposta.----------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------
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--------------- PEDIDO DE TRANSPORTE – NÚCLEO SPORTINGUISTA
DE GALVEIAS -------------------------------------------------------------------------------- O Núcleo Sportinguista de Galveias, solicitou duas carrinhas para
transporte dos elementos da equipa de Futsal sénior a Arronches no dia 6 de
Janeiro de 2018, com partida prevista pelas 15H00 e regresso às 21H00; e
duas carrinhas para transporte da equipa de Futsal infantil a Évora, dia 7 de
Janeiro de 2018, com partida prevista pelas 9H30 e regresso pelas 15H30. --- Uma carrinha para transporte dos elementos da equipa Futsal sénior a Ponte
de Sor no dia 13 de Janeiro de 2018, com partida prevista pelas 16H30 e
regresso às 21H00; e, ------------------------------------------------------------------ Uma carrinha para transporte da equipa de Futsal Infantil a Ponte de Sor, no
dia 13 de Janeiro de 2018, compartida prevista pelas 9H30 e regresso pelas
12H00. ------------------------------------------------------------------------------------------ A senhora Presidente informou que autorizou a cedência dado a
reunião de Junta ser em data posterior, sendo-lhe dado conhecimento que os
motoristas seriam os senhores Nuno Sousa e José Lourenço Carvalho. ----------------Submete-se o assunto para devida ratificação. ------------------------------------ O executivo tomou conhecimento e decidiu ratificar a decisão da
senhora Presidente. -------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO

PARA

REALIZAÇÃO

DE

SESSÃO

DE

DIVULGAÇÃO/INFORMAÇÃO AOS AGRICULTORES NO ÂMBITO
DAS AJUDAS DA PAC ---------------------------------------------------------------------- Os serviços Técnico Profissionais vêm solicitar sobre a possibilidade
de realização de uma ação de divulgação/informação aos agricultores no dia 9
de Fevereiro de 2018 com inicio previsto pelas 18H30, subordinada ao tema
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“Ajudas da PAC”, com o apoio da Junta de Freguesia no que se refere a
cedência de espaço para a sua realização, apoio logístico e divulgação da
iniciativa. ----------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu informar que autoriza a
cedência do espaço no salão sede da Junta de Freguesia. ----------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ EMPREITADA NR.6/JFG/2017 – OBRAS DE REPARAÇÃO
DA COBERTURA DA

ESPLANADA OÁSIS PARQUE – AUTO DE

MEDIÇÃO NR.1 ------------------------------------------------------------------------------ Está

presente o auto de medição nr. 1 e respetivo relatório da

empreitada referido em título, sobre os trabalhos executados, que importam
no valor de € 10.635,00 (Dez mil seiscentos e trinta e cinco euros), acrescido
do valor do Iva à taxa legal em vigor, bem como confirmação por parte do
Eng. Renato Santana Lopes, de 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. ------------------------------------------------------------ PROJETO DE INSTALAÇÃO DO MOTOCLUBE DE PONTE
DE SOR/PLANO DE ATIVIDADES ANO DE 2018 ------------------------------------Está presente uma carta dirigida ao Presidente da Câmara de Ponte
de Sor, com conhecimento à Presidente da Junta de Freguesia de Galveias,
relativamente a um Projeto de instalação do motoclube de Ponte de Sor,
remetendo para o efeito o Plano de instalação e Plano de atividades para o ano
de 2018. --------------------------------------------------------------------------------10
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--------- O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- PEDIDO DE SUBISIDO – CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
DA FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO RIO TORTO -------------------------------- O Centro Social Paroquial da Freguesia de São Miguel do Rio Torto
(Abrantes), que iniciou a sua atividade em 1.06.2001, atualmente encontra-se
com grandes dificuldades económicas, pois ainda não conseguiram pagar a
parte do pessoal que lá exerce funções, o subsidio de Natal a que têm direito,
no entanto, querem continuar a manter a boa qualidade dos serviços que
prestam aos seus utentes/idosos que bem precisam e merecem. ----------------Neste contexto, decidiram dirigir-se a algumas entidades e pessoas singulares
a pedir encarecidamente ajuda através da atribuição de um subsidio, pois
acreditam que com a ajuda de Deus e dos amigos podem continuar a honrar os
seus compromissos perante os Fornecedores e o Pessoal que tão
dedicadamente exercem a sua profissão e amam os outros como sendo seus. --------- O executivo depois de analisar decidiu que a atribuição não se
enquadra no âmbito das competências desta autarquia. -----------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR
AJUSTE DIRETO, DESTINADA

À FORMAÇÃO, ATILHA E

ARAMAÇÃO DA VINHA AO ABRIGO DO CÓDIGO DOS CANTRATOS
PÚBLICOS ------------------------------------------------------------------------------------Está presente relatório final conjuntamente com o relatório preliminar,
Informação do Cabimento, bem como proposta e restante documentação,
referentes à Prestação de Serviços, por ajuste direto, destinada à Formação,
Atilha e Aramação da Vinha, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos,
para efeitos de adjudicação. ---------------------------------------------------------11
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--------- O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------1 – Aprovar a proposta apresentada pelo senhor Francisco Chamiço
Nunes, da Tramaga, e adjudicar a prestação de serviços pelo valor de €
27.000,00 (vinte e sete mil euros), acrescido do Iva à taxa legal em vigor,
no valor de € 1.620,00 (mil seiscentos e vinte euros), o que perfaz o valor
de € 28.620,00 (vinte e oito mil seiscentos e vinte euros); -- -----------------2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d) e e),
do artº. 55º. do CCP; -----------------------------------------------------------3 – Aprovar a minuta do contrato e autorizar a senhora Presidente nos
termos do nr.3 do artº. 106 do CCP, a outorgar o mesmo.--------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ENVIO DE ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES
PARA O ANO DE 2018 – NÚCLEO DO SPORTING DE GALVEIAS -------------- O Núcleo do Sporting de Galveias, envia o seu Orçamento e Plano de
Atividades para o ano de 2018. --------------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- HOMOLOGAÇÃO DA ATA DO JÚRI CONSTITUÍDO PARA
ANÁLISE DAS CANDIDATURAS A

BOLSAS DE ESTUDO A

ATRIBUIR POR PARTE DA JUNTA DE FREGUESIA ------------------------------- Está presente ata do júri constituído para análise das candidaturas às
Bolsas de estudo a atribuir por parte da Freguesia de Galveias, para efeitos de
homologação. -----------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu homologar a mesma. --------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------
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--------------- PEDIDO DE UMA SALA NA CASA DA CULTURA PARA
FORMAÇÃO

“INICIAÇÃO À ESTÉTICA”– CORINA DA SILVA

PEGUINHO ------------------------------------------------------------------------------------A senhora Corina Péguinho solicita uma sala da Casa da Cultura para
dar formação na área de “Iniciação estética” duas a três vezes por semana, das
19H00 às 23H00 com a duração de 200 horas, que visa promover a população
nas atividades propostas pela mesma. -------------------------------------------------------O executivo não vê inconveniente, no entanto é necessário verificar
se há alguma incompatibilidade em relação aos projetos de formação
previstos a desenvolver pela Associação G’uventude.---------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 2ª. EDIÇÃO DE MANOGRAFIA “ OS ELEITOS LOCAIS” ----------- A Associação de Estudos de Direito Regional e Local (AEDRL) acaba
de editar a 2ª. Edição de monografia “Os eleitos Locais” da autoria de Maria
José Leal Castanheira Neves. -------------------------------------------------------Atendendo que a publicação aborda temas relativos aos eleitos locais, vêm
propor a compra da obra pelo valor de € 10, acrescido do Iva, dado que esta
autarquia é assinante da revista da Associação. -------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu adquirir a obra, por ser
útil ao funcionamento da autarquia.------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE INCENTIVO À NATALIDADE-----------------------------Está presente requerimento apresentado pelos senhores “Flávia
Manuela Nascimento de Jesus e António Henrique Gonçalves Ricardo”, a
solicitarem o pedido de incentivo à natalidade, devido ao nascimento de seu
filho “Guilherme de Jesus Ricardo”, nascido a 3 de janeiro de 2018. ---------13
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---------O executivo depois de analisar o pedido e atendendo que está em
conformidade com o regulamento, decidiu proceder ao respetivo
pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ VENDA DE PINHEIROS E PINHEIRAS NAS HERDADES
DE VALE DE PENEDO, LARANJEIRA E TREMELGAS ----------------------------Está presente a seguinte proposta que se passa a transcrever: ---------PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------Venda de Pinheiros

e Pinheiras nas Herdades de Vale de Penedo,

Laranjeira e Tremelgas ------------------------------------------------------------Por se considerar de toda a conveniência para a Floresta, o senhor Secretário
propõe a venda de Pinheiros nas Herdades de Vale de Penedo, Laranjeira
e Tremelgas; e Pinheiras na Herdade de Vale de Penedo, nas seguintes
condições: ------------------------------------------------------------------------------- A proposta deverá referir-se ao preço/tonelada, mencionando o preço para
madeira de serração e para madeira de moer; --------------------------------- No ato da adjudicação será feito o pagamento de € 2.000,00 (dois mil euros),
o restante pagamento será a combinar mediante a emissão das respetivas
faturas;
- As propostas deverão ser entregues na Secretaria da Junta de Freguesia, até
às 15H00 do dia 06/02/2018, e a abertura será nesse mesmo dia pelas 15H30;
- A madeira terá que ser retirada e pesada à medida que vai sendo cortada, não
podendo haver acumulação de madeira, nem ramalhos; -------------------------- A área tem que ficar completamente limpa de ramalhos e outras que sejam
da respetiva intervenção; -------------------------------------------------------------14
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- Os trabalhos deverão iniciar-se a partir do mês de fevereiro de 2018 e ter a
sua total conclusão até ao dia 31 de maio de 2018, data a partir da qual não
será permitido ao adjudicatário qualquer tipo de intervenção; ------------------- A Junta reserva o direito de entrega.----------------------------------------------Galveias, 12 de Janeiro de 2018. O Secretário- a) António Francisco Ricardo
Varela- ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu concordar e aprovar com a
proposta do senhor secretário. -------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 1ª. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

DA

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS NO ANO DE 2018 ------------------------ Está presente a 1ª. Modificação ao orçamento da despesa 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 € 60.000,00 (Sessenta mil
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------ Após a devida análise foi decidido aprovar a mesma. -----------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- DEBATE SOBRE “SECA NA REGIÃO ALENTEJO –
CONSEQUÊNCIAS E CAMINHOS” ---------------------------------------------------------------A Direção Geral do Alentejo (DRA) do PCP convida a Junta de
Freguesia a participar num debate sobre a seca na região do Alentejo, no
próximo dia 2 de fevereiro de 2018, entre as 10H30 e as 17H00, na
Universidade de Évora (sala 131). --------------------------------------------------Este debate decorrerá na base de dois painéis: ------------------------------------15
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1 – As consequências da seca na região, medidas e instrumentos de
salvaguarda e prevenção. ------------------------------------------------------------2 – O sistema de gestão da água – politicas existentes, politicas necessárias. ---------O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- PEDIDO DE RESERVA DE LUGAR NA FEIRA DE MAIO
PARA VENDA DE FARTURAS -------------------------------------------------------------------A senhora Olinda Nogueira, do Cano, solicita para que lhe seja
reservado o lugar onde habitualmente instala o seu stand destinado à venda
de farturas aquando da realização da feira da Freguesia a realizar no mês de
Maio. - ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar deliberou remeter o assunto para
os serviços operativos a fim de procederem em conformidade em relação
ao pedido. --------------------------------------------------------------------------------------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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