JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

ATA NR. 9/2018
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA CINCO DE ABRIL
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…………………………………….

1.266,87 €

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

12.287,66 €

---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........

41.069,31 €

---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…..

245.038,14 €

---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

33.736,62 €

---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem(Idosos)... 579,56 €
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo- Conta a Prazo/Avis... 150.000,00 €
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---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Avis-Conta Ordem

2.910,05 €

---------Banco Espirito Santo - Conta à Ordem................................... 485,88 €
---------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…..…….………………...……………......…. 1.450.950,04 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.383.834,49 €
---------Operações de Tesouraria....................................................67.115,55 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 22 de Março de 2018 a 4
de abril de 2018, que totalizam a importância global de € 140.520,01 (cento
e quarenta mil quinhentos e vinte euros e um cêntimo). ------------------------------------ ENSAIO PÚBLICO DA ORQUESTRA DISTRITAL DA
FBFDP – 14/04/2018 ---------------------------------------------------------------------------A Sociedade Filarmónica Galveense, vem solicitar a cedência da sala
Cultural José Luis Peixoto para realização de um ensaio público a ter lugar no
próximo dia 14 de abril no período das 10H00 às 13H00, onde irá atuar a nova
Orquestra Distrital da Federação que será constituída pelos melhores
executantes das Filarmónicas do Distrito, onde engloba dez músicos da Banda
da Sociedade Filarmónica Galveense.--------------------------------------------------------Para além do pedido de cedência da sala, solicitam ainda o
fornecimento de um lanche convívio para cerca de 60 executantes e maestro
que compõem a orquestra. --------------------------------------------------------------------- Após a devida análise foi decidido autorizar de acordo com o
solicitado. -------------------------------------------------------------------------------2
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---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ALMOÇO DOS IDOSOS 2018 ----------------------------------------------O Município de Ponte de Sor está a organizar a 20ª. Edição do almoço
convívio dos idosos do concelho, a realizar no próximo dia 12 de maio na sede
da Sociedade Recreativa e Cultural de Foros de Domingão. -----------------------------Para o efeito solicitam à Junta a divulgação do evento e colaboração
para a realização de inscrições, que deverão ser entregues no gabinete de ação
social do Município até ao dia 4/05/2018, bem como a cedência de transporte
aos munícipes inscritos. -----------------------------------------------------------------------O executivo decidiu autorizar a colaboração conforme pedido
efetuado. ----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – GRUPO
DESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL DE VALE AÇOR -------------------O Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Vale de Açor à
semelhança dos anos anteriores, solicita a cedência

do autocarro para

transporte da Banda da Sociedade Filarmónica Galveense aquando da
realização do peditório e procissão das tradicionais Festas em Honra de Nossa
Senhora dos Prazeres no dia 6 de maio de 2018. ------------------------------------------- Após a devida análise foi deliberado autorizar de acordo com o
regulamento em vigor, nomeadamente os encargos referentes ao motorista
e combustível serão assegurados pelos interessados. ----------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE COLABORAÇÃO DAS COLETIVIDADES E
ASSOCIAÇÕES DE GALVEIAS PARA O PIQUENIQUE A REALIZAR NA
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SEGUNDA FEIRA DE PÁSCOA JUNTO À CAPELA DO SENHOR DAS
ALMAS ---- -------------------------------------------------------------------------------------Foi enviado um e-mail pelas diversas coletividades e Associações de
Galveias, onde solicitaram a colaboração da Junta de Freguesia,

para a

realização de um piquenique junto à Capela dos Senhor das Almas, na segundafeira de Páscoa, dia 2 de abril de 2018, onde solicitaram a seguinte logística:
- Material para montagem do bar; ---------------------------------------------------- Dois reboques para servir de palco para o artista contratado; ------------------- 1 gerador;------------------------------------------------------------------------------- Dois assadores, 6 mesas e 12 bancos; ---------------------------------------------- Limpeza da zona envolvente da Capela do senhor das Almas. ------------------------- Depois da devida análise e atendendo que a senhora Presidente
autorizou a logística solicitada, dado a reunião de Junta realizar-se em
dat5a posterior, o executivo decidiu ratificar a decisão tomada. -------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA NR.1/JFG/2018 – OBRAS
PARA APLICAÇÃO DE UM TOLDO SUPERIOR E UMA PALADA DE
PAREDE DA ESPLANADA DO OÁSIS PARQUE – GALVEIAS ------------------- Está presente proposta de adjudicação do ajuste direto da empreitada
nr.1/JFG/2018 – Obras para aplicação de um toldo superior e uma pala de
parede da Esplanada do Oásis Parque, que após a devida análise por parte do
executivo, mereceu a seguinte decisão: --------------------------------------------1 - Autorizar a respetiva adjudicação à empresa Plano Citá – Planeamento
e Construção, do Barreiro, pelo valor de 15.966,00 (Quinze mil novecentos
e sessenta e seis euros), acrescido do valor do Iva à taxa de 6% no valor de
€ 957,96 (novecentos e cinquenta e sete euros e noventa e seis cêntimos), o
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que perfaz o valor total de 16.923,96 (dezasseis mil novecentos e vinte e três
euros e noventa e seis cêntimos).--------------------------------------------------2 – Notificar a empresa da decisão de adjudicação e apresentação dos
documentos de habilitação dentro do prazo fixado para o efeito. ------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA NR.2/JFG/2018 – OBRAS
DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS NA PISCINA DO OÁSIS PARQUE, EM
GALVEIAS ------------------------------------------------------------------------------------ Está presente proposta de adjudicação, por ajuste direto, da empreitada
nr.2/JFG/2018 – Obras de substituição de filtros na Piscina do Oásis Parque,
em Galveias, que após a devida análise por parte do executivo, mereceu a
seguinte decisão: ----------------------------------------------------------------------1 - Autorizar a respetiva adjudicação à empresa Octávio B. Xavier
Unipessoal, Lda, pelo valor de 10.808,00 (Dez mil oitocentos e oito euros),
acrescido do valor do Iva à taxa de 6% no valor de € 648,48 (seiscentos e
quarenta e oito euros e quarenta e oito cêntimos), o que perfaz o valor total
de 11.456,48 (onze mil quatrocentos e cinquenta e seis euros e quarenta e
oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------2 – Notificar a empresa da decisão de adjudicação e apresentação dos
documentos de habilitação dentro do prazo fixado para o efeito. ------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR AJUSTE
DIRETO AO ABRIGO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS ------------ Na sequência do ajuste direto para Aquisição de Serviços destinada às
áreas do Património, Piscinas e outras ao abrigo do Código dos Contratos
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Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nr. 18/2008 de 29 de Janeiro, estão
presentes os seguintes documentos : ------------------------------------------------1 – Proposta e documento apresentado pelo concorrente; -----------------------2- Proposta de Adjudicação; ---------------------------------------------------------3 – Minuta dos Contrato; ---------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------1 – Aprovar os documento apresentado e adjudicar a Aquisição de serviço
ao senhor José Vences Nobre; ----------------------------------------------------2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d), e),
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 DO ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA À
FREGUESIA DE GALVEIAS --------------------------------------------------------------- Na sequência da realização de uma reunião entre a Freguesia de
Galveias e o Município de Ponte de Sor, foi-nos enviado o teor de uma
deliberação relativamente à Gestão do Abastecimento Público de Água à
Freguesia de Galveias. -------------------------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento. ---------------------------------------EMPREITADA NR. 5/JFG/2017 – OBRAS DE REMODELAÇÃO DE
APARTAMENTO SITO NO QUARTO ANDAR DIREITO DO NR.1 DA
AVENIDA VISCONDE VALMOR - LISBOA -------------------------------------------Está presente o auto de medição nr.2, apresentado pela firma MST,
com sede na Ramada, conferido pelo Técnico Renato José Marmelo Santana
Lopes, respeitante a Trabalhos contratuais, no valor respetivo de € 26.666,98
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(Vinte e seis mil e seiscentos e sessenta e seis euros e noventa e oito cêntimos)
da empreitada referida em título, acrescido do valor do Iva € 1.600,02 (Mil
seiscentos euros e dois cêntimos), o que perfaz o valor total de € 28.267,00
(Vinte e oito mil duzentos e sessenta e sete euros); ---------------------------------------A Junta deliberou proceder ao devido pagamento mediante a
apresentação da fatura. ---------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA “REVISTA DAS
FREGUESIAS” ---------------------------------------------------------------------------------Está presente e-mail da AEDREL a solicitar informação caso haja
interesse na renovação da assinatura da Revista das Freguesias para o ano de
2018 e informam que já está a ser distribuído o nr. 5 da mesma, para todos os
que já renovaram a sua assinatura para o ano de 2018. --------------------------Mais informam que o preço anual é de € 40,00 (Quarenta euros), com Iva já
incluído. ----------------------------------------------------------------------------------------- Após a devida análise o executivo deliberou renovar a respetiva
assinatura, porque considera ter interesse para os serviços. ------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- FEIRA DOS SABORES - 2018 ---------------------------------------------- Em seguimento à deliberação na ata nr. (7/2018) de 8 de março sobre
a participação na Feira dos Sabores que vai ser levada a efeito em Ponte de Sor
de 29 a 30 de abril e 1º. de Maio no corrente ano, está novamente presente o
processo para a devida apreciação por parte da Junta. -------------------------------------O executivo depois de analisar deliberou informar que agradece o
convite, mas não tem condições para vir a participar. ---------------------------------Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------7
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--------------- PEDIDO DE CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – CASA DOS
AVÓS ------ ------------------------------------------------------------------------------------- A Diretora Técnica da Casa dos Avós – Associação de Solidariedade
Social de Ponte de Sor, solicita apoio à Junta de Freguesia no sentido de lhe ser
cedido o autocarro no próximo dia 20 de Abril de 2018 para uma visita dos
utentes ao Borboletário/Museu dos Rios e Artes Maritímas, em Santa
Margarida, com saída pelas 9H00 e chegada prevista para 17H00-----------------------O executivo depois de analisar deliberou informar que não há
inconveniente por parte da Junta na cedência do autocarro, no entanto
deve-se contactar o motorista sobre a sua disponibilidade, devendo os
encargos respeitantes ao combustível e motorista ser da responsabilidade
da Associação, conforme regulamento em vigor. ---------------------------------------Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA JUNTA DE FREGUESIA
DE GALVEIAS PARA O ANO DE 2018--------------------------------------------------Está presente a 1ª. revisão ao orçamento da Junta de Freguesia de
Galveias para o ano de 2018, que importa tanto na receita como na despesa no
valor de € 1.221.960,00 (Um milhão duzentos e vinte e um mil novecentos e
sessenta euros). ---------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu aprovar a mesma e remeter
à Assembleia de Freguesia conforme determina a alínea a) do artº. 16º. Da
Lei 75/2013 de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ EMPREITADA NR. 4/JFG/2017 – OBRAS DE REPARAÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE UMA MORADIA NO BAIRRO JOSE GODINHO
DE CAMPOS MARQUES, NR. 5 – FLOR DA ROSA ------------------------8
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Está presente o auto de medição nr.2, apresentado pelo senhor José João Pais
Ferreira, de Ponte de Sor, conferido pelo Técnico Renato José Marmelo
Santana Lopes, respeitante a Trabalhos contratuais, realizados até
02/03/2018, no valor respetivo de € 9.000,00 (Nove mil euros), acrescido
do valor do Iva €540,00 (Quinhentos e quarenta euros), que será pago em
regime de autoliquidação.--------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar, decidiu aprovar o auto e
autorizar o pagamento desde que a fatura seja coincidente com o mesmo.
---------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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