JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

ATA NR. 3/2018
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS 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……………………………………. 4.610,26 €
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………

4.816,89 €

---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........ 51.093,03 €
---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 548.547,79 €
---------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 €

---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta a Prazo….....

00,00 €

---------Banco Comercial Português, SA………………………. 112.967,51 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..…600.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.483.103,56 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.421.654,95 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 61.448,61 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 16 de Janeiro de 2018 e 24
de Janeiro de 2018, que totalizam a importância global de € 44.514,05
(quarenta e quatro mil quinhentos e catorze euros e cinco cêntimos). ------------------ OFERTA PÚBLICA PARA A VENDA DE PROTETORES DE
PLANTAS - ------------------------------------------------------------------------------------ Considerando que a ampliação de 20 hectares de vinha que estava
prevista levar a efeito pelo anterior executivo da Junta, não chegou a
concretizar-se devido a vários fatores que o impossibilitaram, nomeadamente
por terem sido adquiridos bacelos enxertados no ano de 2016 e ficarem a
aguardar numa câmara frigorificada para serem plantados no ano seguinte,
tendo-se verificado na altura própria que perderam toda a sua qualidade, e não
estavam em condições de ser plantados, conforme opinião emitida pelos
técnicos que nos dão apoio nesta área; ------------------------------------------------------Considerando também que o anterior executivo já tinha adquirido
protetores de plantas destinados à referida ampliação, material que se encontra
armazenado a ocupar espaço sem qualquer utilidade, porque a Junta atual não
tem intenção de proceder a qualquer ampliação devido a não possuir
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determinados recursos que se tornam imprescindíveis para levar por diante
uma plantação com esta dimensão, o executivo deliberou: ------------------------------ Aprovar a oferta pública para a venda de cerca de 40.000
(quarenta mil) protetores, 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 15 /02/2018; -------------------A abertura será pelas 11H15 do dia 15/02/2018; ------------------------------As propostas deverão referir-se ao preço unidade; ---------------------------Fixar o preço previsível a receber no montante de € 0,20/cada;
--------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 material; ------------------------------------------------------A Junta reserva o direito de entrega se o preço não lhe convier; --------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- ALTERAÇÃO OBRIGATÓRIA DE POSICIONAMENTO
REMUNERATÓRIO

DOS

TRABALHADORES

DA

AUTARQUIA

LOCAL----- ---------------------------------------------------------------------------------- Considerando que a Lei do Orçamento de Estado para 2018 procedeu
ao descongelamento das carreiras dos trabalhadores da função pública; ------------- Considerando que o artº. 18º., nr.1, alínea a) consagra o
descongelamento de carreiras,

havendo alterações obrigatórias de

posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão,
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apoiando-se numa solução de faseamento da sua expressão remuneratória a
partir do dia 1 de Janeiro de 2018 até Dezembro de 2019, conforme se indica:
a) Em 2018, 25% a 1 de Janeiro; 50% a 1 de setembro;--------------------b) Em 2019, 75% a 1 de Maio; 100% a 1 de dezembro; --------------------Nestes termos está presente em anexo a acumulação de pontos dos
trabalhadores da autarquia

que fazem parte do Mapa de Pessoal, que

obtiveram avaliação de acordo com as normas do SIADAP. -------------------------- O executivo depois de analisar deliberou autorizar de acordo com
a lei acima mencionada a alteração ao posicionamento remuneratório dos
trabalhadores que têm as condições necessárias para o efeito, e aos
restantes trabalhadores dar conhecimento do número de pontos
acumulados conforme determina o nr. 4 do artº. 18º. da mesma Lei.------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE INCENTIVO À NATALIDADE-----------------------------Está presente requerimento apresentado pela senhora “Adriana Sofia
Sousa Correia”, a solicitar o pedido de incentivo à natalidade, devido ao
nascimento da sua filha “Alana Maria Sousa”, nascida a 5 de dezembro de
2017. -- ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar o pedido e atendendo que está em
conformidade com o regulamento, decidiu proceder ao respetivo
pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------
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--------------- PEDIDO DE PRONUNCIA DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INOVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
AO CONSELHO DIRETIVO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
FREGUESIAS. --------------------------------------------------------------------------------- No seguimento do pedido de pronúncia da Comissão de Economia,
Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República ao Conselho Diretivo
da ANAFRE, esta autarquia foi contatada através de e-mail datado do dia 22
de Janeiro de 2018, para até ao dia 31 de Janeiro de 2018, se assim o entender,
se pronunciar relativamente à qualidade do serviço público postal dos CTT. ---------O executivo perante o respetivo pedido solicitou à funcionária que
fizesse um breve relatório relativamente à qualidade dos serviços que está
a ser prestado ao público, mediante as orientações definidas pelos CTT.
---------Após a apresentação do mesmo verifica-se que o processamento do
serviço tal como está a ser efetuado, não está a beneficiar a população,
entrega de correspondência tardia; serviços que deixaram de funcionar,
nomeadamente pagamento da segurança social; horários de distribuição
de correspondência irregulares; obrigatoriedade do fecho de contas entre
as 15H30 e 16H00 para que possam ser transportados pelo carteiro que
tem horário a cumprir, etc. --------------------------------------------------------Esta situação causa transtorno aos utentes que na sua maioria são pessoas
idosas e sem se aperceberem deixam decorrer o prazo limite para
cumprimento de determinados pagamentos.-----------------------------------Assim, perante o pedido de pronúncia que nos foi solicitado devemos
comunicar os factos apresentados. -----------------------------------------------Mais deliberou providenciar sobre a necessidade de agendar uma reunião
com a empresa devido às verbas reduzidas que ela nos está a pagar pela
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prestação de serviços efetuada por uma funcionária da Junta, no Posto de
Galveias. ----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- ACTIVIDADES A REALIZAR COM O ESCRITOR JOSÉ
LUIS PEIXOTO - ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA DO 1º. CICLO EM
GALVEIAS --------------------------------------------------------------------------------------------------- Está presente informação da Escola Básica do 1º. Ciclo, de Galveias,
a informar que baseado no livro de José Luis Peixoto “Todos os escritores do
Mundo têm a cabeça cheia de piolhos” e numa história de Margarida Fonseca
Santos, os alunos escreveram um texto de teatro, que enviam e irão dramatizar
no próximo dia 24 de fevereiro, aquando da visita do escritor José Luis
Peixoto, a Galveias.-------------------------------------------------------------------Este teatro e o que foi feito em Ponte de Sor estão integrados num projeto de
empreendedorismo que existe em parceria com o centro educativo Alice
Nabeiro. --------------------------------------------------------------------------------Neste contexto solicitam autorização para que no dia do teatro possam vender
bolos e caixinhas com a história que escreveram, a fim de possibilitar
arrecadar algum dinheiro para a compra de baloiços e de um escorrega para o
pátio da escola. O escritor será convidado para ser o padrinho do respetivo
projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar deliberou aceitar a ideia e aprovar
as ações propostas. ---------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ AQUISIÇÃO

POR

CONSULTA

PRÉVIA,

DE

UMA

VIATURA COMERCIAL LIGEIRA DE 3.500 kG -----------------------------6
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--------- Está presente informação/proposta

apresentada pelo senhor

Secretário para aquisição, por consulta prévia, de uma viatura comercial
ligeira de 3.500 Kg, destinada ao normal funcionamento dos serviços
desenvolvidos na exploração agrícola nomeadamente transporte de lenha e
outros, devido às viaturas existentes não terem capacidade suficiente, pelo que
se tornam ineficazes para corresponder às necessidades de determinados
serviços. -----------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar e por considerar ser de toda a
utilidade a referida aquisição, decidiu aprovar e dar inicio à consulta
prévia de acordo com a informação em anexo. ----------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ADENDA AO CONTRATO ESTABELECIDO COM A
FREGUESIA DE GALVEIAS E OS CTT ---------------------------------------------------------Está presente uma adenda ao contrato que se encontra a vigorar entre
a Freguesia de Galveias e os CTT, que nos remeteram a mesma, sobre a
inclusão de serviços a prestar no Posto de Correios de Galveias. ----------------------O executivo depois de analisar e em face da informação prestada
pela funcionária, e sendo o seu principal objetivo prestar apoio e servir a
população o melhor que lhe seja possível, decidiu concordar. ----------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO NA REQUALIFICAÇÃO
DE GARAGEM DE VEÍCULOS DE SOCORRO DA ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE
SOR---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: -----------------------------------------------------------7
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A Câmara Municipal de Ponte de Sor e as Juntas de Freguesia do município
reuniram no sentido de elaborar uma resposta conjunta para apoiarem
financeiramente na requalificação da garagem de veículos de socorro dos
Bombeiros de Ponte de Sor; ---------------------------------------------------------Que a Presidente ou seu representante da Junta de Freguesia de Galveias não
puderam estar presentes por compromissos já assumidos; ----------------------Da reunião resultou uma resposta positiva à solicitação dos Bombeiros, dado
que se mostraram disponíveis para atribuir um subsidio repartido por 45 meses
no que respeita às freguesias, com mensalidades entre os 100 e 400 € mensais
em função da sua dimensão de orçamento; ---------------------------------------Desta forma, os bombeiros solicitam via e-mail uma resposta por parte da
Junta de Freguesia de Galveias, a fim de ser possível tratar do planeamento e
financiamento necessário para levar a efeito a referida obra. ----------------------------O executivo depois de analisar decidiu informar não lhe ser
possível decidir já qualquer apoio sem que seja feita uma revisão
orçamental e aprovação do respetivo protocolo por parte da Assembleia
de Freguesia, no entanto, está disponível para reunir com vista a negociar
eventual apoio que deverá posteriormente ser aprovado pela Junta e
Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE APOIO – 20ª MILHA URBANA DE GALVEIAS
EM ATLETISMO ------------------------------------------------------------------------------------------A Sociedade Filarmónica Galveense de acordo com o seu Plano de
Atividades para o corrente ano, solicitam apoio para a realização 20ª. Milha
Urbana de Galveias em atletismo, a qual está incluída no Circuito Distrital de
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Corridas MULTIRIBEIRO KIA, ficando agendada para o próximo dia 17 de
fevereiro (sábado) a partir das 16h00. ----------------------------------------------Neste contexto, solicitam taças/troféus e medalhões para atribuição aos atletas,
bem como serviço gratificado da GNR.-----------------------------------------------------O executivo depois de analisar o pedido e atendendo que a prova
é uma iniciativa de âmbito distrital poderá vir a colaborar no entanto,
de acordo com as suas possibilidades, nomeadamente através da oferta
de prémios que venha a obter por parte dos seus colaboradores.------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo dezanove horas e trinta e
cinco minutos 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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