JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 6/2018
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE
FEVEREIRO 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……………………………………. 1.029,47 €
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………

3.154,98 €

---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........ 62.343,94 €
---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 532.527,48 €
---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

2.170,13€

---------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…..…….………………...……………......…. 1.468.790,21 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.407.257,09 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 61.533,12 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 9 de Fevereiro de 2018 e 21
de Fevereiro de 2018, que totalizam a importância global de € 79.788,18
(setenta e nove mil setecentos e oitenta e oito euros e dezoito cêntimos). --------------- 3ª. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

DA

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS NO ANO DE 2018 ------------------------ Está presente a 3ª. Modificação ao orçamento e PPI das despesas 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 € 5.000,00 (Cinco mil euros).
--------- Após a devida análise foi decidido aprovar a mesma. -----------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO DE TRANSPORTE – NÚCLEO DO SPORTING DE
GALVEIAS ------------------------------------------------------------------------------------Está presente pedido de transporte para o dia 13 de fevereiro de 2018
dos elementos da equipa de futsal infantil que não residem em Galveias, no
período das 9H30 até às 16H00, a fim de participarem num jogo de convívio.
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---------A senhora Presidente adiantou que autorizou o pedido devido à
reunião de Junta se realizar em data posterior ao evento, tendo a referida
decisão merecido ratificação por parte do executivo. ---------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROJETO ABC – APRENDER, BRINCAR E CRESCER --------------Foi recebido um e-mail do Presidente da Direção da Associação
Caminhar, a informar que o Projeto ABC – Aprender, Brincar e Crescer foi
fruto de uma parceria entre o Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, o
Município de Ponte de Sor e a Caminhar – Associação Cristã de Apoio Social,
o qual entrou em funcionamento no ano letivo 2014/2015 e está presente
novamente neste Ano letivo em três escolas do Agrupamento: Escola Básica
de Ponte de Sor, Escola Básica da Tramaga e Escola Básica de Galveias. ------------O Projeto apoia alunos com necessidades no âmbito das aprendizagens
curriculares, no âmbito das competências pessoais e sociais e ainda realiza
ações de capacidade parental – as Mesas Redondas – para pais, educadores e
comunidade em geral. ----------------------------------------------------------------Neste sentido propõem a colaboração da Junta de Freguesia de Galveias na
realização de uma mesa redonda, pais, Educadores e comunidade, subordinada
ao tema “Castigar e recompensar – quando e como? A ter lugar na Escola
Básica de Galveias, no dia 2 de março de 2018, através de subsidio para os
custos de honorários e deslocação (em carro próprio) a pagar ao orador
convidado, no valor de € 90 (Noventa euros). ---------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu aceitar de acordo com as
condições propostas. -------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------
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--------------- PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO AO TRABALHO APÓS
PEDIDO DE DISPENSA SEM REMUNERAÇÃO – MARIA DE FATIMA
VARELA PEGUINHO RODRIGUES------------------------------------------------------A trabalhadora da Junta Maria de Fátima Varela Péguinho Rodrigues,
solicita a antecipação ao trabalho para o dia 5 de Março de 2018, após ter
pedido dispensa sem remuneração, pelo período de seis meses com inicio a 20
de setembro de 2017. --------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar. ----------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA NIGT
RUN – ASSOCIAÇÃO G’UVENTUDE ---------------------------------------------------A Associação G’uventude informa que vai levar a efeito no próximo
dia 3 de março de 2018 uma nigth run de acordo com o cartaz que enviam em
anexo, no entanto solicita o apoio da Junta nomeadamente na oferta de alguns
materiais, -fita de sinalização amarela e fluorescente, dois carros de apoio
durante o percurso-, (um para abastecimento e outro para carro vassoura) e
apoio para abastecimento de água e fruta. --------------------------------------------------O executivo decidiu colaborar de acordo com o pedido. --------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE DONATIVO – SOCIEDADE DE SÃO VICENTE
PAULO----- ------------------------------------------------------------------------------------Em seguimento à deliberação da Junta na sua ata anterior 4/2018 de 9
de fevereiro, relativa ao pedido de donativo em géneros ou em numerário por
parte da Sociedade São Vicente Paulo, os serviços informaram que após
contacto com aquela entidade foi-lhes informado que dos bens alimentares
propostos que consideram maior necessidade será o azeite. --------------------4
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---------O executivo depois de analisar decidiu oferecer 20 garrafas de 1
litro. -- ------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ADJUDICAÇÃO

DE

UMA

VIATURA

COMERCIAL

LIGEIRA DE 3.500 QUILOS --------------------------------------------------------------- Na sequência da “ Consulta Prévia”, destinada à Aquisição de uma
viatura comercial ligeira de 3.500 kg, modelo 3C 15 TF1 OBD – FEB01
EL4SEU3, marca MITSUBISHI - FUSO, ao abrigo do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nr. 18/2008 de 29 de Janeiro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 111-B/2017 de 31/08, estão
presentes os documentos abaixo indicados que mereceram a seguinte análise
por parte do executivo: ---------------------------------------------------------------1 - Proposta e documentos apresentados pelo concorrente; ---------------------2 - Proposta de adjudicação; ---------------------------------------------------------3 - Minuta de Contrato. --------------------------------------------------------------Depois da devida análise o executivo decidiu o seguinte: --------------------1 – Aprovar a proposta e documento apresentado pela empresa
Multiribeiro, Comércio de Veículos Automóveis, Lda., bem como
proposta de adjudicação apresentada pela senhora Presidente, e proceder
à aquisição supra citada, pelo valor total de € 27.620,92, (vinte e sete mil
seiscentos e vinte euros e noventa e dois cêntimos), acrescido do Iva à taxa
legal em vigor, (cab. 424). ----------------------------------------------------------2 – Aprovar a minuta do contrato e autorizar a Senhora Presidente a
outorgar o mesmo; ------------------------------------------------------------------3 – Solicitar os documentos constantes nas alíneas b), d), e) e h) do artº.
55º. do CCP; --------------------------------------------------------------------------5
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4- Todos os documentos ficam em anexo a fazer parte integrante da
presente ata. -----------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO COBERTURA DE VARANDA ANEXA AO SALÃO NOBRE DA SEDE
DA JUNTA ---------------------------------------------------------------------------Considerando que: --------------------------------------------------------------------O espaço existente na Sede da Junta é bastante reduzido em função dos
serviços administrativos instalados para o normal funcionamento da autarquia;
A falta de espaço levou a Junta a instalar serviços no Salão Nobre, apesar de
verificar que não é local mais apropriado para o efeito; -------------------------Assim, para colmatar a situação, e atendendo que existe um espaço
desocupado, decidiu efetuar obras destinadas à construção de dois gabinetes,
por ajuste direto simplificado, pelo valor de € 9.025,00, acrescido do Iva à taxa
legal em vigor, e adjudicar os trabalhos ao senhor António Vital Nunes, de
Galveias, a quem foi solicitado orçamento para o efeito e que fica em anexo
à presente deliberação. ---------------------------------------------------------------A presente despesa tem cabimento no orçamento da Junta de Freguesia de
Galveias para o corrente ano, na rubrica 01.03/07.01.03.01.01-----------------Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE A VENDA DE
LENHA EM ESTADO DE DETERIORAÇÃO ------------------------------------------Está presente relatório referente à venda de Lenha em estado de
deterioração, o qual se encontra em anexo à presente ata.--------------------------------O executivo depois de analisar o pedido decidiu homologar o
referido relatório.--------------------------------------------------------------------6
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---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VOZ FIXA, MÓVEL E INTERNET, POR CONSULTA PRÉVIA, DE
ACORDO COM O CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS ----------------------- Está presente informação/proposta apresentada pela senhora
Presidente para aquisição de serviços, por CONSULTA PRÉVIA, de serviços
de telecomunicações – voz fixa, móvel e internet, de acordo com o Código dos
Contratos Públicos. ----------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar e por considerar de toda a utilidade
para o normal funcionamento dos serviços decidiu aprovar a proposta
apresentada e dar inicio ao respetivo procedimento. --------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO

DE

ESPAÇO

PARA

CONSTRUÇÃO

DE

PEQUENOS TRABALHOS – CLDS-3G ------------------------------------------------- Está presente pedido de espaço por parte da CLDS-3G – Construir
Pontes, a fim de darem seguimento ao seu Plano de Atividades no que respeita
à construção de pequenos trabalhos de bricolage, artesanato ou outras
atividades manuais, com seniores. -----------------------------------------------------------A duração será de duas horas diárias no período das 14H00 às 16H00,
estando a 1ª. Sessão prevista para o dia 16 de março de 2018, outras datas
serão oportunamente comunicadas. ---------------------------------------------------------Solicitam ainda para ajudar a divulgar a atividade e aceitar inscrições
dos possíveis interessados.--------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar. ----------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------7
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--------------- EMPREITA NR. 6 /2017 - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO GRACIOSA ------------------------------------------------------------------------- Está presente pedido de prazo graciosa relativa à empreitada de obras
para execução de cobertura, cortinas de vidro, estrutura de apoio em madeira
e impermeabilização da pala de betão da Esplanada do Oásis Parque de
Galveias, motivado pelos seguintes factos:----------------------------------------- Atrasos na entrega de materiais de fabrico específico com rotura de stock;
- Atrasos na realização dos trabalhos devido a alterações de posicionamento
das vigas. ----------------------------------------------------------------------------------------A prorrogação do prazo será pelo período de 9 semanas (56) dias ao
prazo inicialmente previsto para conclusão da empreitada. ------------------------------O executivo depois de analisar decidiu conceder a prorrogação
por um período de 56 dias, atendendo as razões invocadas. -------------------------Aprovado por unanimidade . -----------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo oito horas e quarenta 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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