JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

ATA NR. 43/2017
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE E UM 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…………………………………….

242,89 €

---------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….. 203.174,23 €
---------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…..…….………………...……………......…. 1.361.162,35 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.294.981,79 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 66.180,56 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 05 de dezembro de 2017 e 20
de dezembro de 2017, que totalizam a importância global de € 77.005,92
(setenta e sete mil cinco euros e noventa e dois cêntimos). -------------------------------- PROCEDIMENTOS PRE-CONTRATUAIS DE DIVERSAS
AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS, POR AJUSTE DIRETO AO ABRIGO DO
CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS -----------------------------------------------Estão presentes Informações/Propostas apresentadas pela senhora
Presidente, para contratação de diversas Aquisições de serviços, por ajuste
direto, 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. -------------------------------O executivo depois de analisar o assunto em questão deliberou
aprovar as propostas da senhora Presidente e dar seguimento aos
processos para concretização das respetivas aquisições de serviços. ----------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------2
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--------------- MARCAÇÃO DE REUNIÕES DE JUNTA PARA O ANO DE
2018--------- ---------------------------------------------------------------------------------- Em anexo está presente plano referente à calendarização das reuniões
ordinárias previstas realizar pela Junta de Freguesia de Galveias no próximo
ano de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------- O executivo decidiu aprovar a relação proposta, devendo para o
efeito, mensalmente, serem publicitadas as reuniões através de edital com
a indicação que a primeira reunião mensal é pública, conforme determina
o nr. 2 do artº. 49º. da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ------------------------------ Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- CALENDARIZAÇÃO

DE

REUNIÕES

COM

OS

RESPONSÁVEIS DOS DIVERSOS SETORES E FUNCIONÁRIOS PARA
O ANO DE 2018 --------------------------------------------------------------------------------------------Está presente calendarização das reuniões previstas realizar no
próximo ano de 2018 com os responsáveis dos diversos setores, bem com com
os funcionários. --------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu concordar. ---------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES PELA
ASSOCIAÇÃO G’UVENTUDE ------------------------------------------------------------A Associação G’uventude é independente, apartidária e sem fins
lucrativos, constituída por um grupo de jovens de Galveias, que se associou
com vista a promover, nesta freguesia, atividades de âmbito cívico, ambiental,
cultural, desportivo e recreativo, privilegiando o íntimo relacionamento com
a comunidade em que se insere. Neste sentido e com a vontade de cumprir os
3

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
objetivos para que foi criada apresenta o seu plano de atividades que se
predispõem desenvolver no ano de 2018.---------------------------------------------------A Junta tomou conhecimento. --------------------------------------------------------- PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE
AVALIAÇÃO

E

DESEMPENHO

(SIADAP)

LUIS

CADETE,

UNIPESSOAL, LDA --------------------------------------------------------------------------A Firma Luis Cadete Unipessoal, Lda., apresenta proposta para o ano
de 2018 relativa ao serviço de “Avaliação do Desempenho (SIADAP) e
informam que a referida aquisição de serviços obedece a procedimentos
específicos resultantes da Lei dos Compromissos e do Código dos Contratos
Públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu adjudicar a Prestação de
serviços a outra firma, por ter apresentado uma proposta de mais baixo
preço. - ------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- XVI CONGRESSO NACIONAL DA ANAFRE – 26, 27 E 28
DE JANEIRO DE 2018 ----------------------------------------------------------------------- Está presente comunicação do Presidente do Conselho Diretivo da
Anafre a dar conhecimento da realização do XVI Congresso Nacional no
Pavilhão Multiusos de Viseu, nos dias 26, 27 e 28 de Janeiro de 2018. ----------------As inscrições devem ser efetuadas até ao dia 5 de janeiro de 2018, e o
custo é de € 95,00 por Freguesia, dois delegados (Presidente da Junta e da
Assembleia, ou seus substitutos), desde que a Freguesia tenha as suas quotas
regularizadas. ---------------------------------------------------------------------------
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--------- O executivo tomou conhecimento e decidiu marcar presença
através dos senhores Presidente da Junta e Presidente da Assembleia de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO

DA

EMPREITADA

NR.4/JFG/2017

–

OBRAS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UMA MORADIA NO
BAIRRO JOSÉ GODINHO DE CAMPOS MARQUES, EM FLOR DA
ROSA------- ------------------------------------------------------------------------------------ Está presente projeto da decisão de adjudicação do ajuste direto da
empreitada nr.4/JFG/2017 – Obras de Reparação e Conservação de uma
moradia no Bairro José Godinho de Campos Marques, em Flor da Rosa, que
após a devida análise por parte do executivo, mereceu a seguinte decisão: ---1 - Autorizar a respetiva adjudicação ao senhor José João Pais Ferreira,
de Ponte de Sor, pelo valor de € 21.960,00 (vinte e um mil novecentos e
sessenta euros, acrescido do Iva à taxa legal em vigor. ----------------------2 – Notificar o interessado da decisão de adjudicação e apresentação dos
documentos de habilitação dentro do prazo fixado para o efeito. ------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ MURPI

–

CONFEDERAÇÃO

NACIONAL

DE

REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS ------------------------------------------ A Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos
MURPI, informa que publica o jornal “Voz dos Reformados” desde 1991 com
periodicidade bimestral, e devido a dificuldades financeiras na sua execução
e expedição, vêm propor a subscrição da assinatura solidária do Jornal, por um
valor anual de cinquenta euros, contra o envio bimestral, de cinco exemplares
do Jornal. -------------------------------------------------------------------------------5
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---------O executivo depois de analisar decidiu subscrever de acordo com
o pedido. ----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ENERGIA REATIVA – BATERIAS DE CONDENSADORES
– PISCINA E MONTE DA TORRE --------------------------------------------------------Está presente e-mail do Engº. João Mira, responsável pela parte
elétrica das Piscinas, a dar informação sobre o consumo de energia constante
nas faturas relativas às Piscinas, que são emitidas pela EDP sobre as vantagens
em adquirir baterias de condensadores nos PT’s das Piscinas e do Monte da
Torre de Sepúlveda. --------------------------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento e decidiu solicitar orçamentos
para posterior análise. ----------------------------------------------------------------------------- PEDIDO DE LICENÇA SEM RETRIBUIÇÃO – RAUL
MANUEL MENDES RAMOS -------------------------------------------------------------- O trabalhador da Junta Raul Manuel Mendes Ramos, solicita
novamente pedido de Licença sem retribuição por um período de seis meses
com inicio a 20 de dezembro de 2017. ------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar decidiu autorizar. ---------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO PARA COMPRA E POSSE PERPÉTUA DE
SUPULTURA NO CEMITÉRIO DE GALVEIAS ---------------------------------------Está presente requerimento apresentado pela senhora “Maria Libânia
Milheiras Cortiço Garcia, a solicitar autorização para a compra e posse
perpétua da sepultura nr. 25 do 5º. Talhão direito, onde se encontram os restos
mortais de seu pai “António Joaquim Charneco”, falecido a 14-11-2016. -------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar. -------------------6
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--------- Foi deliberado por unanimidade. ------------------------------------------------------ CONVITE PARA ASSITIR À COMÉDIA MUSICAL PARA A
TERCEIRA IDADE A REALIZAR EM PORTALEGRE “VELHA É VOCÊ”
--------- Foi enviado convite a todos os utentes da Freguesia para assistirem à
comédia musical para a terceira idade “Velha é você!”, a ter lugar na cidade
de Portalegre no Instituto Português do Desporto e Juventude, na Av. do
Bonfim, cujo valor do Bilhete é de € 5,00/pessoa. -------------------------------As marcações dos grupos tem que ser efetuada até ao dia 19 de Janeiro de
2018. -- ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo decidiu concordar e abrir inscrições. ----------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DESTINADA À GRADAGEM, SEMEADOR DE LINHAS DE
DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO E SEMENTE --------------------------------------------- Na sequência do ajuste direto destinado à Prestação de serviços, de
gradagem, semeador de linhas de distribuição de adubo e semente, ao abrigo
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nr. 18/2008 de 29 de
Janeiro, estão presentes os seguintes documentos :-- ----------------------------1 – Proposta e documentos apresentados pelo concorrente; ---------------------2 – Informação do cabimento; ------------------------------------------------------3 – Proposta de adjudicação; ------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------1 – Aprovar a proposta apresentada pela Sociedade Agro-Pecuária do
Rabaço Unipessoal, Lda., de Avis, e adjudicar a prestação de serviços
pelo valor de € 12.975,00 (doze mil novecentos e setenta e cinco euros),
acrescido do Iva à taxa legal em vigor, no valor de € 778,50 (setecentos e
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setenta e oito euros e cinquenta cêntimos), o que perfaz o valor de €
13.753,52 (treze mil setecentos e cinquenta e três euros e cinquenta e dois
cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d) e e),
e i) 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. ------------------------------------------------------------ PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO DA AQUISIÇÃO E
FORNECIMENTO DE SOFTWARE INFORMÁTICO, MANUTENÇÃO
ANUAL, FORMAÇÃO E APOIO NA IMPLEMENTAÇÃO -------------------------- Na sequência do ajuste direto destinado à Aquisição e Fornecimento
de software informático, manutenção anual, formação e apoio na
implementação, ao abrigo dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei
nr. 18/2008 de 29 de Janeiro, estão presentes os seguintes documentos:-- ----1 – Proposta e documentos apresentados pelo concorrente; ---------------------2 – Informação do cabimento; ------------------------------------------------------3 – Proposta de adjudicação; ------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------1 – Aprovar a proposta apresentada pela empresa Medidata.Net –
Sistemas de Informação para Autarquias, SA, e adjudicar a Aquisição e
Fornecimento conforme se indica: -----------------------------------------------Software Informático - € 7.985,00 (sete mil novecentos e oitenta e cinco
euros); ---------------------------------------------------------------------------------Manutenção anual: € 1.522,00 (mil quinhentos e vinte e dois euros);-----8
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Serviço de Formação e Apoio na Implementação (25 dias) € 9.375,00
(Nove mil trezentos e setenta e cinco euros); -----------------------------------A este valores acresce o Iva à taxa legal em vigor. ----------------------------2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d) e e),
e i) 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. ------------------------------------------------------------ 18ª. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA JUNTA DE
FREGUESIA PARA O CORRENTE ANO. -----------------------------------------------Está presente a 18ª. alteração ao orçamento da Junta de Freguesia de
Galveias, para o corrente ano, que importa tanto nas inscrições como nas
anulações no valor de € 6.000.00 (Seis mil euros). --------------------------------------O executivo depois de analisar deliberou aprovar a mesma. ---------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROCEDIMENTOS PRE-CONTRATUAIS DE DIVERSAS
AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS, POR AJUSTE DIRETO AO ABRIGO DO
CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS -----------------------------------------------Estão presentes Informações/Propostas apresentadas pela senhora
Presidente, para contratação de diversas Aquisições de serviços, por ajuste
direto, destinadas às áreas de Informática; Contabilidade; e, Agricultura. ------------O executivo depois de analisar o assunto em questão deliberou por
unanimidade aprovar as propostas da senhora Presidente, relativamente
às Prestações de serviço nas áreas de Informática e Contabilidade
devendo ser dado seguimento aos processos para concretização das
respetivas aquisições de serviços. -------------------------------------------------9
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---------Quanto à análise da informação/proposta para a Aquisição de
Serviços destinada à agricultura, o senhor Secretário neste momento
ausentou-se da sala não participando na apreciação e votação da mesma,
por se encontrar impedido conforme determina a alínea b) do nr.1 do artº.
69º. Da Lei 4/2015 de 7 de Janeiro, no entanto após a devida apreciação
as senhoras Presidente e Tesoureira aprovaram a proposta e decidiram
que seja dado seguimento à respetiva aquisição de serviços. ------------------- Aprovado por maioria. ----------------------------------------------------------------De seguida o senhor secretário entrou na sala e retomou o seu
lugar. - ------------------------------------------------------------------------------------------------ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA
REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MORADIA SITA NA RUA DE
OUTEIRO EM GALVEIAS, POR AJUSTE DIRETO AO ABRIGO DO
CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS -----------------------------------------------Está presente Informação/Proposta

apresentada pela senhora

Presidente, para contratação de Aquisição de serviços de mão de obra para
reparação e conservação da moradia sita na Rua do Outeiro, em Galveias. -----------O executivo depois de analisar o assunto em questão deliberou
aprovar a proposta da senhora Presidente e dar seguimento ao processo
para concretização da respetiva aquisição de serviços. --------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- VENDA DE LENHA DE SOBRO LIMPO --------------------------------- Atendendo que existe lenha em quantidade excessiva, o senhor
Secretário propõe a venda de lenha de sobro limpo, dado que não vai pôr em
causa o normal fornecimento a todos os residentes e restantes interessados.
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Neste contexto o executivo decidiu proceder à referida venda através da
apresentação de propostas, nas seguintes condições: ----------------------------- As propostas deverão referir-se ao preço tonelada; ------------------------- Aproximadamente 150 toneladas; ----------------------------------------------- A carga e transporte serão da responsabilidade do adjudicatário; ------- As propostas deverão ser entregues na Sede da Junta de Freguesia de
Galveias, no Largo de São Pedro – Galveias, até às 10H30 do dia 10 de
janeiro de 2018; ----------------------------------------------------------------------- A abertura das propostas será pelas 10H45 na data da entrega; --------- O critério de adjudicação será o da proposta que apresentar o valor mais
elevado; --------------------------------------------------------------------------------- O pagamento será efetuado 50% no ato da adjudicação e os restantes
50% no ato do levantamento; ------------------------------------------------------ A Junta reserva o direito de entrega; ---------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL DO TRIBUNAL
JUDICIAL DA COMARCA DE PORTALEGRE ----------------------------------------A Junta de Freguesia de Galveias foi notificada de que a Prestação de
Trabalho a favor da comunidade a prestar pelo senhor Eduardo Manuel
Mendes Pires Novo, de que vai beneficiar, é a ofendida nestes autos, pelo que
deverá informar se efetivamente pretende que o arguido cumpra a pena de
substituição na autarquia, ou se não estiver interessada deverá informar para
que seja definida nova entidade beneficiária. ----------------------------------------------O executivo depois de analisar e pelos motivos acima referidos
deliberou informar que efetivamente não está interessada que esta
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Prestação de trabalho seja desenvolvida na Junta de Freguesia de
Galveias. ----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo dezanove horas e cinquenta
e cinco 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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