JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 21/2018
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA NOVE DE AGOSTO
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:
---------Caixa Sede……………………………………………………212,20 €
---------Caixa CTT (Fundo de Maneio) …………………………… 150,00 €
---------Caixa (Serviços Administrativos – Fundo maneio) ……….. 500,00 €
--------- Caixa Loja (Fundo de maneio) …………………………….. 50,00 €
---------Caixa Piscinas (Fundo maneio) …………………………….. 100,00 €
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………
---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........

101,18 €
13.039,80 €

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

20.891,52 €

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

27.138,94 €

---------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 €

---------Banco Espírito 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………………………. 12.967,51 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..…700.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.179.735,08 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.111.837,92 €
---------Operações de Tesouraria....................................................67.897,16 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 26 de julho a 8 de agosto de
2018, que totalizam a importância global de € 27.615,87 (vinte e sete mil
e seiscentos e quinze euros e oitenta e sete cêntimos). ---------------------------------------- ENCARGOS RESULTANTES COM A REALIZAÇÃO DOS
FESTEJOS POPULARES EM HONRA DE SÃO LOURENÇO A LEVAR A
EFEITO NO ANO DE 2018 ----------------------------------------------------------------- Está presente uma informação apresentada pela G’uventude
descriminando os encargos resultantes com os Festejos Populares em Honra de
São Lourenço a levar a efeito no corrente ano, que importam na totalidade, no
valor de € 19.077,33 (Dezanove mil setenta e sete euros e trinta e três cêntimos),
não estando incluído os encargos resultantes com as licenças e refeições.------
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--------- Depois da devida análise o executivo decidiu apoiar através da
atribuição de um subsidio de montante igual ao do ano anterior € 11.000,00
(onze mil euros), à Associação G’UVENTUDE, que será responsável pela
Tesouraria dos Festejos. A este valor a Junta assume ainda os encargos
resultantes com as licenças de ruido, de recinto improvisado, SPA, Pass
Música e refeições que sejam necessário fornecer. --------------------------------- Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- EMPREITADA NR. 4/JFG/2017 – OBRAS DE REPARAÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE UMA MORADIA NO BAIRRO JOSE GODINHO
DE CAMPOS MARQUES, NR. 5 – FLOR DA ROSA ------------------------Está presente o auto de medição nr.3, apresentado pelo senhor José João Pais
Ferreira, de Ponte de Sor, conferido pelo Técnico Renato José Marmelo
Santana Lopes, respeitante a Trabalhos contratuais, realizados até
30/04/2018, no valor respetivo de € 3.960,00 (Três mil novecentos e
sessenta euros), acrescido do valor do Iva € 237,60 (Duzentos e trinta e sete
euros e sessenta cêntimos), que será pago em regime de autoliquidação; e,
fatura de trabalhos extras, no valor de € 1.285,00 (mil duzentos e oitenta e
cinco euros), acrescido do iva no valor de € 77,10 (setenta e sete euros de dez
cêntimos), que será pago em regime de auto liquidação. Este valor extra foi
devido à cobertura da moradia inicialmente prevista, não ter sido autorizada
pela Câmara Municipal do Crato, pelo que foi necessário proceder à sua
substituição por telhas de barro vermelho.-------------------------------------------------O executivo depois de analisar, decidiu aprovar os documentos e
autorizar o pagamento das faturas desde que estejam em conformidade.
---------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------3
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--------------- NOTIFICAÇÃO REFERENTE A VISTORIA DE UMA
MORADIA LOCALIAZADA NA FREGUESIA DE AVIS -----------------------------Está presente notificação do Município de Avis, referente à vistoria
sobre Verificação de Condições de Segurança e Salubridade do Prédio Urbano
localizado no Largo Cândido dos Reis, em Avis, que fica em anexo à presente
ata. ---- ------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisar o pedido o executivo decidiu encaminhar o
assunto para assessoria jurídica no sentido de emitir parecer sobre os
procedimentos a seguir. ---------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO

DA

AQUISIÇÃO,

FORNECIMENTO

E

MONTAGEM DE 2.683,50 METROS DE VEDAÇÃO DESTINADA A
HERDADES DA JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS ------------------------- Na sequência do ajuste direto para

Aquisição, Fornecimento e

Montagem de 2.683,50 metros de vedação destinada a Herdades da Junta de
Freguesia de Galveias, destinada a propriedades da Junta, 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 documento apresentado pelo concorrente; -----------------------2- Proposta de Adjudicação; ---------------------------------------------------------3 – Minuta dos Contrato; ---------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------1 – Aprovar

os documentos apresentados e adjudicar a Aquisição,

Fornecimento e Montagem da vedação ao senhor João Carrilho Filhos,
Lda.; ---------------------------------------------------------------------------------------
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2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d), e) e
h), 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. ------------------------------------------------------------- VANDALISMO

NAS

INSTALAÇÕES

DO

PARQUE

AQUÁTICO -------------------------------------------------------------------------------------Está presente informação do coordenador dos serviços das Piscinas, a
dar conhecimento que no dia 5 de agosto de 2018 (domingo) ao chegar ao
Parque Aquático “Oásis Parque”, pelas 8H00 deparou-se com a porta da
enfermaria violada/arrombada. Dentro da enfermaria os objetos estavam em
local diferente do que é habitual, um pisa papéis dentro da Piscina-Lago, e
outros distúrbios, no entanto não se deu pela falta de qualquer bem. ----------O sucedido foi comunicado ao membro do executivo responsável pelo Parque
Aquático. ----------------------------------------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento, e considera que houve
demasiado

tempo entre o ocorrência e o dar conhecimento às

autoridades. ------------------------------------------------------------------------------------------ PEDIDO DE APOIO LOGISTICO PARA LEVAR A EFEITO
UMA CAMINHADA/CORRIDA PELAS RUAS DE GALVEIAS –
ASSOCIAÇÃO G’UVENTUDE -------------------------------------------------------------A Associação G’uventude no âmbito da realização dos Festejos em
Honra de São Lourenço – ano de 2018, está a pensar levar a efeito nos dia 11
de Agosto, pelas 18H00, uma caminhada/corrida pelas ruas de Galveias, de
acordo com o cartaz de divulgação que enviam em anexo. ----------------------
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Para o efeito solicitam a cedência de fita de sinalização amarela e florescente,
dois carros de apoio durante o percurso (um para abastecimento e outro para
carro vassoura) e apoio também no fornecimento de águas e fruta.---------------------O executivo depois de analisar o pedido, decidiu prestar o apoio
solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO DE COLABORAÇÃO PARA IMPLEMENTAR UMA
AGÊNCIA MÓVEL, EM GALVEIAS – CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS ---------A Caixa Geral de Depósitos informa que vai implementar uma
Agência Móvel na região, a fim de facilitar a proximidade de atendimento a
clientes, o qual será efetuado numa viatura adequada para esse fim. ----------Em Galveias está previsto este serviço ser implementado a partir do dia 28 de
agosto de 2018 (terça-feira), durante meio dia e com uma periodicidade
quinzenal, necessitando para isso da colaboração da Junta de Freguesia no que
concerne à zona de estacionamento (próximo da Junta) e na cedência da
corrente elétrica. -------------------------------------------------------------------------------Depois de analisar o pedido o executivo tomou conhecimento e
decidiu apoiar de acordo com o solicitado. ----------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO ----------Os trabalhadores abaixo indicados solicitam licença sem remuneração
de longa duração a partir do meses de julho e agosto de 2018 nos termos do
artº. 280º. Da LTFP, aprovada pela Lei nr. 35/2014 de 20 de Junho. -------------------O pedido solicitado é devido a necessidades de reforçar competências
profissionais e pessoais e ampliar conhecimentos de formação na área de
motivação humana e projetos de intervenção comunitária. ---------------------6
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- Raul Manuel Mendes Ramos; ------------------------------------------------------ Feliz Manuel Delgadinho Rebelo Vences. ------------------------------------------------Depois de analisar o pedido o executivo decidiu autorizar nos
termos dos artigos 280º e 281º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, Lei nr. 35/2014 de 20 de junho. ------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- COMUNICAÇÃO DE MAIL INSTITUCINAL - ANAFRE --------------A Delegação Distrital de Portalegre da Anafre informa que já possui
mail institucional, estando na disposição de ajudar e apoiar esta Junta no que
for considerado necessário, e, darão informações sobre o procedimento a
tomar pelas Juntas de Freguesia, sobre os incêndios que estão a deflagrar em
diversas localidades do País. -----------------------------------------------------------------A Junta tomou conhecimento. --------------------------------------------------------- ARRENDAMENTO DOS PRÉDIOS RÚSTICO E URBANO
DENOMINADOS “MONTE DAS ESTACAS” E “QUARTOS” -----------------------Em seguimento à deliberação da Junta na ata nr. 17/2018 de 28 de
Junho, e atendendo que houve a rescisão do Contrato de arrendamento dos
prédios referidos em titulo, a senhora Presidente propõe o seguinte: ----------1 – Celebrar contrato de arrendamento rural de acordo com a legislação em
vigor, a partir de 1 de setembro de 2018, pelo período de sete anos, com o
senhor “António Augusto Linguiça, para o prédio rústico denominado “Monte
das Estacas”, com artº. matricial nr. 38 da secção D, freguesia de Évora Monte;
e, prédio urbano denominado “Quartos”, com o artigo matricial 390, da
freguesia de Évora Monte; pelo valor anual de € 1.000,00 (mil euros). -------

7

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
O arrendamento deve incluir a obrigação de serem efetuadas benfeitorias
necessárias a uma otimização da exploração agrícola, sem direito a quaisquer
custos ou indemnizações. ---------------------------------------------------------------------Depois de analisar o proposto o executivo decidiu concordar com
o proposto. -------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 13ª. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA NO ANO
DE 2018 ---- ------------------------------------------------------------------------------------- Está presente a 13ª. 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 € 2.500,00 (Dois mil e
quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------ Após a devida análise foi decidido aprovar a mesma. ------------------------ Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte horas e quarenta
minutos, 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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