JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 7/2018
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA OITO DE MARÇO 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…………………………………….

430,31€

---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………

547,93 €

---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........ 62.348,43 €
---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem….. 226.900,57 €
---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

7.413,87€

---------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………………………. 112.967,51 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..…600.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.415.205,32 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.347.611,61€
---------Operações de Tesouraria.................................................... 67.593,71 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 22 de Fevereiro de 2018 a 7
de março de 2018, que totalizam a importância global de € 102.831,98 (cento
e dois mil oitocentos e trinta e um euros e noventa e oito cêntimos). -------------------- 4ª. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

DA

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS NO ANO DE 2018 ------------------------- Está presente a 4ª. 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 € 26.370,00 (Vinte e seis mil
trezentos e setenta euros). ---------------------------------------------------------------------- Após a devida análise foi decidido aprovar a mesma. ------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROJETO ÁGUA VIVA – PRÉMIO FUNDAÇÃO ILIDIO
PINHO_ CIÊNCIA NA ESCOLA 2017-18 -------------------------------------------------Está presente e-mails da professora do 1º. Ciclo da Escola Básica de
Galveias a informar que o Agrupamento concorreu ao projeto referido em titulo
com o objetivo de contribuir para a alteração de hábitos de consumo e
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procedimentos na utilização da água potável, através de ações de sensibilização
na área da educação ambiental e encontrar formas de minorar as consequências
derivadas da seca na região do Alentejo. ----------------------------------------------------Em anexo, referem

em que consiste o Projeto e enviam toda a

documentação respeitante ao mesmo, solicitando o apoio da Junta na aquisição
de alguns livros e CD’s. ------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar e considerando a importância do
tema decidiu contribuir com o apoio solicitado.-----------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS DO JÚRI RELATIVAS AO
PROCEDIMENTO CONCURSAL
OCUPAÇÃO

DE

POSTOS

DE REGULARIZAÇÃO
DE

TRABALHO

POR

PARA
TEMPO

INDETERMINADO NAS CATEGORIAS DE ASSISTENTE TÉCNICO E
ASSITENTE OPERACIONAL --------------------------------------------------------------Estão presentes atas do júri relativas à regularização para ocupação de
37 (trinta e sete postos de trabalho) por tempo indeterminado nas seguintes
categorias: 1 Assistente Técnico e 36 assistentes operacionais, previstos no
Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia de Galveias, as quais ficam em anexo à
presente ata.--------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu homologar as referidas atas.
---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – SOCIEDADE
FILARMÓNICA GALVEENSE -------------------------------------------------------------A Sociedade Filarmónica Galveense, solicita a cedência da carrinha de
9 lugares para o dia 10/03/2018 (sábado), para deslocação a Alegrete, e
transportar 8 (oito) pessoas, com saída pelas 8H30 e regresso provável pelas
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14H30, sendo responsável pela condução da carrinha o senhor Ricardo
Godinho. -----------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar a cedência. ---------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- APANHA DE CILARCAS NAS PROPRIEDADES DA
FREGUESIA DE GALVEIAS ---------------------------------------------------------------Pelo facto dos serviços estarem a ser frequentemente contactados, sobre
autorização para apanha de cilarcas, nas suas propriedades, situação que tem
sido comum nos últimos anos, através do fornecimento de um cartão diário no
valor de € 10,00 (dez euros), solicitam à Junta informação sobre o
procedimento a levar a efeito no corrente ano, a fim de poderem fornecer uma
informação correta aos interessados. --------------------------------------------------------O executivo decidiu autorizar a apanha mediante o pagamento de
€ 10,00 por interessado. ---------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO

PARA

ALTERAÇÃO

AO

ORÇAMENTO

APRESENTADO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DEVIDO A
INFILTRAÇÕES – TV. DA GLÓRIA, 23 - LISBOA -------------------------------------A advogada do inquilino que ocupa o nr. 23 da Travessa da Glória –
Lisboa, solicita à Junta sobre a necessidade de se proceder a uma pequena
alteração no orçamento inicialmente apresentado, fruto de infiltrações e
delonga no reparo do imóvel, que importa em mais € 1.400,00 (mil e
quatrocentos euros), para além do valor já pago. -------------------------------------------O executivo depois de analisar e mediante informação de que a
reparação em causa serve para impedir a reversão das infiltrações que já
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foram objeto de reparação, devido tratar-se de um esgoto que também
necessitava reparação e só com o desenvolver das obras foi detetada a
anomalia. ------------------------------------------------------------------------------Assim, foi decidido autorizar a referida reparação. ------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PROCEDIMENTO PRE-CONTRATUAL DE AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS, POR AJUSTE DIRETO AO ABRIGO DO CÓDIGO DOS
CONTRATOS PÚBLICOS -------------------------------------------------------------------Está

presente

Informação/Proposta

apresentada

pela

senhora

Presidente, que vai ficar em anexo, para contratação de uma Aquisição de
Serviços, por ajuste direto, destinada a desenvolver trabalhos nas áreas do
Património, Piscinas e outras . ----------------------------------------------------------------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. ---------------------------------------------------------------- HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE A OFERTA
PÚBLICA DE VENDA DE AZINHEIRAS E SOBREIROS SECOS A
ABATER NAS HERDADES DE VALE DE PENEDO, ARNEIRO DA PIPA,
LARANJEIRA, TREMELGAS, CANTARINHO E VINAGRES -----------------------Está presente relatório referente à venda de azinheiras e sobreiros secos
a abater nas Herdades de Vale de Penedo, Arneiro da Pipa, Laranjeira,
Tremelgas, Cantarinho e Vinagres, o qual se encontra em anexo à presente ata,
e se submete para aprovação da Junta. -------------------------------------------------------O executivo depois de analisar o pedido decidiu homologar o
referido relatório.---------------------------------------------------------------------5
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---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – PARÓQUIA
DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS ----------------------------------------------------------Está presente pedido da Paróquia de São Francisco de Assis, de Ponte
de Sor a solicitar a cedência de transporte para o próximo dia 25 de Março, a
fim de permitir a deslocação da Banda da Sociedade Filarmónica Galveense a
Ponte de Sor, para participar na Procissão do Senhor dos Passos, que terá o seu
inicio a partir da Igreja Matriz pelas 16H00. ---------------------------------------Informam ainda, estar previsto que a procissão esteja concluída por volta das
17H30. -------------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar e em conformidade com o
procedimento tomado em anos anteriores, decidiu autorizar a cedência do
transporte. --------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- ATIVIDADE A LEVAR A EFEITO PELA G’UVENTUDE ----------- Está presente e-mail a informar que a Guventude irá levar a efeito no
próximo dia 24 de março, pelas 15H00, uma atividade de (Karaté, defesa
pessoal e treino funcional). -----------------------------------------------------------Informam que para desenvolver esta atividade que será gratuita para a
população, necessitam do apoio da Junta de Freguesia nomeadamente de uma
carrinha de 9 lugares para transporte dos atletas de Ponte de Sor, e um bolinhos,
bolachas, sumos e águas para um momento de convívio no final da atividade.
---------O executivo depois de analisar decidiu apoiar de acordo com o
solicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade . ---------------------------------------------6
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--------------- PEDIDO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE ESTUDO –
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SOR -------------------------------- A Escola Básica do 1º. Ciclo de Galveias, no âmbito do seu Plano
Anual de Atividades, vêm solicitar o transporte para a deslocação das turmas
daquela escola no próximo dia 13 de abril a Almourol e Borboletário, cuja
partida está prevista para as 8H00 e o regresso pelas 17H30.--------------------Informam que a deslocação será para 26 alunos acompanhados, de dois
professores e duas Assistentes Operacionais. -----------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu contribuir com o pagamento
de transporte que permita a realização da visita de estudo, devendo para
o efeito ser apresentado orçamento sobre o seu custo. ---------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- HOMOLOGAÇÃO

DE

RELATÓRIO

REFERENTE

À

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DERRUBA, FEITURA E RECHEGA DE
LENHA DE SOBREIROS E AZINHEIRAS NAS HERDADES DE VALE DE
PENEDO, TORRE DE SEPU´LVEDA E LARANJEIRA -------------------------------Está presente relatório referente à Prestação de Serviços de derruba,
feitura e rechega de lenha de sobreiros e azinheiras nas Herdades de Vale de
Penedo, Torre de Sepúlveda e Laranjeira, o qual não se transcreve, dando-se
aqui por integralmente reproduzido, a fim de ser homologado. -------------------------- Após a devida análise foi deliberado homologar o referido
relatório. ----------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO REFERENTE À VENDA
DE LENHA DE SOBRO LIMPA --------------------------------------------------7
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---------Está presente relatório referente à venda de lenha de sobro limpo, o qual
não se transcreve, dando-se aqui por integralmente reproduzido, a fim de ser
homologado. ------------------------------------------------------------------------------------- Após a devida análise foi deliberado homologar o mesmo. ----------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ FEIRA DOS SABORES 2018 ------------------------------------------------Está presente informação relativa à Feira dos Sabores a levar a efeito
no corrente ano de 2018, a fim de ser apreciada pela Junta de Freguesia para
efeitos de inscrição caso decidam participar.------------------------------------------------ A Junta tomou conhecimento e decidiu analisar o assunto numa
próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ADJUDICAÇÃO DESTINADA À AQUISIÇÃO DE GASÓLEO
RODOVIÁRIO E AGRICOLA, ------------------------------------------------------------- Na sequência da consulta prévia destinada ao fornecimento de gasóleo
rodoviário e agricola, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado
pelo Decreto-Lei nr. 18/2008 de 29 de Janeiro, e alterado pelo Decreto-Lei nr.
111-B/2017 de 31/08 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 firma Hidrauviana – Hidráulica
& Acessórios, de Viana do Alentejo, cujo desconto por litro é de € 0,09 no
gasóleo rodoviário e € 0,1057 no gasóleo agricola, acrescido do Iva à taxa
legal em vigor; ------------------------------------------------------------------------8
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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. ------------------------------------------------------------ GESTÃO DE SERVIÇO DA ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NA FREGUESIA DE GALVEIAS ----------------------------------------------------------Está presente comunicação da Ersar – Entidade Reguladora dos
Serviços de águas e resíduos, relativa à Gestão do serviço de abastecimento de
água na Freguesia de Galveias. --------------------------------------------------------------- Após a devida análise foi decidido em função das alternativas
apontadas agendar uma reunião com o Município de Ponte de Sor, a fim
de ser encontrada a solução mais adequada à referida gestão.----------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ OBRAS REFERENTES À COBERTURA DO EDIFÍCIO DA
AV. VISCONDE VALMOR, 1, EM LISBOA --------------------------------------------Está presente e-mail do responsável pela obra que está a decorrer no 4º.
Andar direito da Av. Visconde Valmor, 1 – Lisboa, a informar que após
inspeção efetuada à cobertura do edifício, foram identificadas situações que
necessitam de ser corrigidas sob pena das infiltrações existentes irem danificar
a muito curto prazo o trabalho que se está a realizar no quarto andar. -------------------Para o efeito enviam orçamento acompanhado de fotografias da causa
das infiltrações, cujo preço é no valor da € 4.692,44, acrescido do Iva à taxa
legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------
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--------- Após a devida análise e depois de analisado o processo em
referência foi decidido dar seguimento à reparação necessária a efetuar na
cobertura. --------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ VENDA DE APROXIMADAMENTE 270 BORREGOS DAS
HERDADES CANTARINHO E LARANJEIRA----------------------------------------- Por se considerar conveniente a venda de borregos dos rebanhos das
herdades referidas em titulo, o senhor Secretário propõe à Junta autorização
para que seja dado seguimento à referida venda nas condições abaixo indicadas:
Os ovinos encontram-se distribuídos pelos rebanhos das seguintes herdades:
Laranjeira – 107 borregos; ; --------------------------------------------------------Cantarinho – 163 borregos; ------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar o assunto autorizou que a mesma se
processasse 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 20 /03/2018;-----------------------A abertura será pelas 11H15 do dia 20/03/2018; ------------------------------As propostas deverão referir-se ao preço unidade; --------------------------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 gado que deverá ser até ao dia 23/03/2018; -------------A Junta reserva o direito de entrega se o preço não lhe convier; --------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------10
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--------------- PEDIDO DE APOIO PARA LEVAR A EFEITO A ATIVIDADE
“SEMANA DA LEITURA 2018” – FUNDAÇÃO INFANTÁRIO DONA
ANITA ---- -------------------------------------------------------------------------------------Está presente e-mail de responsável pela Fundação Infantário Dona
Anita, a solicitar apoio para levar a efeito a semana da leitura com inicio a 26
de março e términus a 3 de Abril, denominada “Jardim das Letras” e junto
enviam o Cronograma da referida semana. -------------------------------------------------- Após a análise efetuada ao pedido, a Junta decidiu informar o
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------1- Não há qualquer inconveniente em levarem a efeito a Feira do Livro
no Jardim de São Pedro, e serão cedidas as mesas necessárias para
o efeito; --------------------------------------------------------------------------2- No período pretendido para realização da atividade, estão a
decorrer na Casa da Cultura as férias ativas, o que impossibilita a
cedência de espaço e a colaboração das Técnicas; ---------------------3- Quanto ao pedido para aquisição de livros, cumpre-nos informar,
que não dispomos de verba orçamentada para aquisições
extraordinárias. ------------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte 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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_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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