JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

ATA NR. 41/2017
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA CINCO DE
DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE. -------------------------------Presenças: Senhores Presidente, Maria Fernanda Serineu Bacalhau,
Secretário, António Francisco Ricardo Varela e Tesoureira Ana Vitória
Romero Milheiras. -----------------------------------------------------------------------------Início da reunião: Dezassete horas (17H00). ------------------------------------------- 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……………………………………. 1.027,34 €
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 7.924,15 €
---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........ 24.398,63 €
---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 270.586,11 €
---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................ 10.501,45 €
---------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…..... 250.000,00 €
---------Banco Comercial Português, SA………………………. 110.324,30 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..…600.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.429.358,68 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.358.716,70 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 70.641,98 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 23 de novembro de 2017 e
04 de dezembro de 2017, que totalizam a importância global de € 96.841,15
(noventa e seis mil oitocentos e quarenta e um euros e quinze cêntimos).
--------------- CAMPANHA DE AZEITONA 2017/2018 ------------------------------ Relativamente à campanha de azeitona de 2017/2018, foram
estabelecidas as seguintes condições para a azeitona recebida destinada a
laboração no lagar da Junta de Freguesia de Galveias: --------------------------1 - Estiva ………… 11% ; ----------------------------------------------------------2 - Venda de azeite (Garrafões 5 litros) ……. € 22,00 c/Iva incluído.---------2.1 – A venda de azeite será efetuada na Loja da Junta de Freguesia durante o
seu horário de funcionamento; ------------------------------------------------------3 - As trocas no lagar serão efetuadas nos dias úteis de 19 de dezembro de
2017 a 19 de janeiro de 2018, das 8H00 às 12H00 e das 13H00 às 17H00. -3.1 -Antes de se dirigirem ao lagar os interessados deverão passar pelos
serviços administrativos localizados na sede a Junta de Freguesia de Galveias,
a fim de obterem a respetiva ficha com a quantidade de azeite que lhes
pertence. --------------------------------------------------------------------------------2
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4 – A Junta procede ao pagamento de azeitona desde que lhe seja apresentada
a respetiva fatura. ---------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS
DA ESCOLA BÁSICA DO 1º. CICLO GALVEIAS ----------------------------------------De acordo com o pedido formulado pelos professores da Escola Básica
do 1º. Ciclo de Galveias, está presente relação dos livros escolhidos para as
crianças em função dos anos que frequentam. --------------------------------------------O executivo depois de analisar o pedido decidiu concordar e
oferecer os livros solicitados. ---------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ESPECIAL NATAL – JORNAL APONTE --------------------------------O Jornal aponte na sua edição de dezembro convida a Junta de
Freguesia a deixar publicamente os votos adequados à época natalícia, de
acordo com tabela anexa. ---------------------------------------------------------------------Assim, e em conformidade com o que foi feito em anos anteriores vem
propor novamente à Junta a compra de um espaço publicitário no jornal, de
acordo com a tabela em anexo. --------------------------------------------------------------A Junta à semelhança do que aconteceu em anos anteriores
deliberou participar, desejando as Boas Festas a todos os Galveenses, em
1/4 de página a cores, pelo preço de € 75,00. --------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ AQUISIÇÕES DE SEPULTURAS NO CEMITÉRIO DE
GALVEIAS ----------------------------------------------------------------------------
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---------Estão presentes os requerimentos abaixo indicados para a compra de
sepulturas no cemitério de Galveias: --------------------------------------------------------De, António Simão Pereira Cortiço, natural e residente na freguesia de
Galveias a solicitar a compra e posse perpétua da sepultura nr.2 do 5º. Talhão
direito, onde se encontram os restos mortais de seu pai “António José Cordeiro
Cortiço”, falecido a 06-03-2007;-------------------------------------------------------------De, Emilia Brazão da Silva Félix, natural e residente na freguesia de
Galveias, a solicitar a compra e posse perpétua da sepultura nr. 3 do 5º. Talhão
direito, onde se encontram os restos mortais de seu marido “Francisco
Dourado Félix”, falecido a 29/06/2017.-----------------------------------------------------O executivo decidiu autorizar a venda. -----------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ REFEIÇÕES ESCOLARES 2017/2018

- CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO -----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Ponte de Sor envia minuta do contrato
interadministrativo a estabelecer entre o Município de Ponte de Sor e a Junta
de Freguesia de Galveias, relativa às refeições escolares a vigorar no ano letivo
2017/2018. -------------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu aprovar a minuta e
remeter à Assembleia de Freguesia de acordo com o preceituado na alínea
j) do nr. 1 do artº. 16º. da Lei nr. 75/2013 de 12 de setembro. ----------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO

DA

EMPREITADA

NR.5/JFG/2017

–

OBRAS DE REMODELAÇÃO DO APARTAMENTO SITO NO 4º.
ANDAR DIREITO DO NR. 1 DA AV. VISCONDE VALMOR - LISBOA
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--------- Está presente projeto da decisão de adjudicação do ajuste direto da
empreitada nr.5/JFG/2017 – Obras de Conservação do Prédio da Av. Visconde
Valmor, 1 – LISBOA, que após a devida análise por parte do executivo,
mereceu a seguinte decisão: ---------------------------------------------------------1 - Autorizar a respetiva adjudicação à firma MST – Multiserviços
Técnicos, Lda. – Ramada, pelo valor de € 62.642,99 (Sessenta e dois mil
seiscentos e quarenta e dois euros e noventa e nove cêntimos), acrescido
do Iva à taxa legal em vigor.-------------------------------------------------------2 – Notificar a respetiva firma da decisão de adjudicação e apresentação
dos documentos de habilitação dentro do prazo fixado para o efeito. -------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE
– PAULO JORGE CASTRO MILHEIRAS GARCIA ----------------------------------- O senhor Paulo Jorge Castro Milheiras Garcia, solicita ajuda para uma
prótese para ser colocada numa perna que foi amputada devido a um acidente
que sofreu, a fim de lhe permitir fazer a sua vida normal.-----------------------Mais informa que já tirou o molde da prótese, mas o seu custo é bastante
dispendioso para as suas posses, pelo que solicita a respetiva ajuda. -------------------O executivo depois de analisar

e mediante parecer jurídico,

decidiu informar não lhe ser permitido atribuir subsídios a particulares
sem que para o efeito exista um regulamento. ------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------
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--------------- RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E
FINANCEIRA DA JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS – 1º.
SEMESTRE DE 2017 -------------------------------------------------------------------------Está presente relatório sobre a situação económica e financeira da
Junta de Freguesia de Galveias – 1º. Semestre de 2017, apresentado pelo
Revisor Oficial de Contas que presta serviço nesta autarquia “Marques, Cruz
& Associado, SROC, LDA”. ----------------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- PROPOSTA PARA AVALIAÇÃO E DESEMPENHO –
SIADAP ---- ------------------------------------------------------------------------------------A FREGAL– Consultoria e Formação, apresenta proposta destinada a
uma Prestação de serviços relativa ao acompanhamento permanente dos
processos e o contacto presencial com os avaliadores e avaliados em todas as
fases do processo de avaliação. -------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu adjudicar a Prestação de
Serviços relativa à Avaliação e desempenho (SIADAP) no ano de 2018 à
FREGAL de Hugo Ricardo Gonçalves Faria, pelo valor de € 132,08 (cento
e trinta e dois euros e oito cêntimos)/mês, totalizando um valor anual de
€ 1.585,00 (mil quinhentos e oitenta e cinco euros). -----------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO DE APOIO NATAL 2017 – ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVISENSES --------------Os Bombeiros Voluntários Avisenses informam que no corrente mês
de dezembro irão realizar o tradicional Almoço Convívio de Natal e a oferta
de um cabaz de Natal a todos os Bombeiros e assalariados, permitindo assim
manter a tradição que já se vem cumprindo há vários anos. --------------------6
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Assim, devido às dificuldades em que a Associação se depara, solicitam o
apoio através da oferta de produtos da Junta ou apoio monetário para a
aquisição dos cabazes.-------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------- Oferecer uma garrafa de vinho a cada um dos 70 Bombeiros. ------------------------- Deliberado por unanimidade. --------------------------------------------------------- RENOVAÇÃO DO ACORDO DE MANUTENÇÃO DA
APLICAÇÃO ZOOGESTÃO ---------------------------------------------------------------- Considerando que o acordo de manutenção da aplicação zoogestão
expirou no dia 30/11/2017, a empresa envia em anexo, tabela com todos os
pacotes de assistência remota disponíveis. -------------------------------------------------Mais informam que o acordo de manutenção representa um
compromisso estabelecido entre a FZ Agrogestão e os seus clientes aderentes,
e é obrigatório para os utilizadores das aplicações e tem uma periodicidade
anual, sendo que o seu valor corresponde a 15% do valor total das licenças
utilizadas. ---------------------------------------------------------------------------------------O executivo decidiu não renovar por considerar que de momento
não justifica. -----------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROPOSTA DO ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS, ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES E MAPAS DE
PESSOAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS PARA O ANO DE
2018. ------- ------------------------------------------------------------------------------------Está presente Proposta do Orçamento, Opções do Plano Plurianual de
Investimentos, Atividades mais relevantes E Mapas de Pessoal da Junta de
Freguesia de Galveias para o ano de 2018, que importa tanto na receita como
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na despesa no valor de “Um milhão oitocentos e quinze mil cento e noventa
euros” a qual não se transcreve devido a ser extensa, ficando em anexo à
presente ata de que passará a fazer parte integrante.------------------------------------ O executivo depois de analisar deliberou por unanimidade aprovar
a mesma, e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia , conforme
determina a alínea a) do nr. 1 do artº. 16º. Da lei 75/2013 de 12 de
Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo dezanove horas e dez
minutos a Senhora Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do que
para constar e devidos efeitos se lavrou 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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