JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 26/2018
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA QUATRO DE
OUTUBRO 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:
---------Caixa Sede………………………………………………… 5.013,75 €
---------Caixa CTT (Fundo de Maneio) …………………………… 150,00 €
---------Caixa (Serviços Administrativos – Fundo maneio) ……….. 500,00 €
--------- Caixa Loja (Fundo de maneio) …………………………….. 50,00 €
---------Caixa Piscinas (Fundo maneio) …………………………….. 100,00 €
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS:…...
---------Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………

4.516,87 €

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

3.383,97 €

---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
1
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---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…..

30.471,27 €

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

17.045,62 €

---------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

366,27 €

---------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…..... 100.000,00 €
---------Banco Comercial Português, SA………………………. 12.967,51 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..… 700.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......….. 1.026.239,14 €
---------Operações Orçamentais................................................. 958.848,60 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 67.390,54 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 20 de setembro de 2018 a
3 de outubro de 2018, que totalizam

a

importância

global

de €

112.934,14 (cento e doze mil novecentos e trinta e quatro euros e catorze
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR
CONSULTA

PRÉVIA,

DESTINADA

A

ADUBAR

E

SEMEAR

APROXIMADAMENTE UMA ÁREA DE 28 HECTARES -----------------------------Na sequência da Consulta Prévia para Aquisição de Serviços destinada
a adubar e semear aproximadamente uma área de 28 hectares, 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 nr. 111-B/2017 de
31 de agosto, estão presentes os seguintes documentos:--------------------------2
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1 – Proposta e documento apresentado pelo concorrente; -----------------------2- Proposta de Adjudicação; ---------------------------------------------------------3 – Minuta dos Contrato; ----------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ----------------------1 - Adjudicar a Prestação de serviços ao Senhor “João Maria Morais,
Cabeça de Casal da Herança, representado por José António Zacarias
Morais, pelos seguintes valores: - Semear, € 20,00 ( Vinte euros)/ha;
Adubar, € 15,00 (Quinze euros)/ha, por se considerar que se encontra
dentro dos valores praticados na região.-----------------------------------------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. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE PEQUENAS REPARAÇÕES NO PREDIO DA
AV. VISCONDE VALMOR , 1 – LISBOA ------------------------------------------------A empresa

MST, emite sugestões para a realização de pequenas

reparações no prédio da Av. Visconde Valmor,1 – Lisboa, nomeadamente o
desentupimento da fossa e reparação da fechadura da porta principal do prédio.
---------O executivo tomou conhecimento e decidiu autorizar as reparações
referenciadas, dado tratar-se de um assunto urgente e inadiável a resolver.
---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO
DESPORTIVO

NAS

DE

PATROCINIO

MODALIDADES

PARA
FUTSAL

UM
E

PROJETO

ATLETISMO-

G’UVENTUDE ------------------------------------------------------------------------3
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---------A G’uventude vem solicitar a colaboração da Junta no sentido de
patrocinar um projeto desportivo para a época 2018/2019, que irá contemplar
as modalidades de Futsal (Benjamins, nascimento 2008/2009); e, Atletismo
(escalões a determinar com base nas inscrições). ------------------------------------------O executivo depois de analisar o pedido, considera que o assunto
necessita ser reavaliado devido a insuficiência de informação. ---------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE TRANSPORTES – G’UVENTUDE---------------------------A G’uventude solicita sobre a disponibilização de transporte para levar
três atletas a uma prova de trail em Alter do Chão, no próximo dia 6 de outubro
de 2018, com partida pelas 7H00 e chegada pelas 15H00. ---------------------------------Também está a informação que foi cedido transporte ao Grupo
GalCanta no passado dia 29/09/2018, para deslocação à Santa Casa da
Misericórdia de Montargil. ---------------------------------------------------------------------O executivo decidiu autorizar a cedência de transporte para
deslocação a Alter do Chão e ratificar a decisão da cedência ao Grupo de
cantares “GalCanta”, para deslocação à Santa Casa da Misericórdia de
Montargil. ----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DE
TERRENO DESTINADO À PLANTAÇÃO DE SOBREIROS. ------------------------A empresa Amorim Florestal, SA., informou que na sequência de um
acordo celebrado com a Quercus, está a desencadear anualmente um processo
de plantação de sobreiros, em terrenos propriedade de diversas entidades
produtoras de cortiça. ----------------------------------------------------------------4
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Desta forma, e a exemplo do que aconteceu com outras entidades da região,
manifestaram interesse que no corrente ano a plantação ocorresse em terrenos
pertencentes à Freguesia de Galveias, numa área + de 10 hectares, a que
corresponde um total de cerca de 3.000 sobreiros. ----------------------------------------O executivo tomou conhecimento e decidiu aceitar a proposta
relativa à plantação dos sobreiros. --------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO REFERENTE À VENDA
DAS PINHAS DAS HERDADES DE COUTADAS, TORRE DE
SEPÚLVEDA, LARANJEIRA, TREMELGAS, VALE DE PENEDO E
VINAGRES – ANO DE 2018 ---------------------------------------------------------------- Está presente relatório referente à venda de Pinhas das Herdades de
Coutadas, Torre de Sepúlveda, Laranjeira, Tremelgas, Vale de Penedo e
Vinagres, no ano de 2018. --------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar deliberou homologar o referido
relatório. -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- TERMO DE NOTIFICAÇÃO - GNR AVIS ---------------------------------Está presente “Termo de Notificação” enviado pela Guarda Nacional
Republicana do Posto Territorial de Avis, para formalizar

a queixa

apresentada pelo furto de cortiça ocorrido na Herdade da Laranjeira,
propriedade da Freguesia de Galveias. ------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento.------------------------------------------------------ ADJUDICAÇÃO,

POR

AJUSTE

DIRETO,

DA

MANUTENÇÃO DA ZONA VERDE ENVOLVENTE ÀS PISCINAS ------5
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--------- Na sequência do ajuste direto destinado a manutenção da zona verde
envolvente às piscinas, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado
pelo Decreto-Lei nr. 18/2008 de 29 de Janeiro, estão presentes os seguintes
documentos :----------------------------------------------------------------------------1 – Proposta e documentos apresentados pelos concorrentes; -----------------2 – Informação do cabimento; -------------------------------------------------------3 – Proposta de adjudicação; ------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------1 – Aprovar a proposta apresentada pelo senhor “João Luis Varela
Feitinha” e adjudicar a prestação de serviços pelo valor total de € 1.200,00
(Mil e duzentos euros), acrescido do Iva à taxa legal em vigor, se este for
devido; --------------------------------------------------------------------------------2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d) e e),
do artº. 55º. Do CCP; ----------------------------------------------------------------3- Declaração do anexo II ao CCP (alínea a) do artº. 81º.) ; ---------------4 – Dispensa de redução de contrato a escrito, devido ao montante não
exceder o valor determinado na alínea a) do nr.1 do artº. 95º. do CCP.-------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEÇAS DE LATOARIA OFERECIDAS PARA MUSEU
ETNOGRÁFICO DA FREGUESIA DE GALVEIAS ------------------------------------- O senhor Francisco Milheiras Boleto, solicita à Junta, que o informe
se continua interessada em criar um Museu Etnográfico da Vila, conforme lhe
tinha sido dito pelo então Presidente da Junta, senhor António Augusto Soeiro
Delgadinho, quando ainda exercia o cargo. ----------------------------------------
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---------Com base nessa afirmação e após ter efetuado uma exposição na Casa
da Cultura, o senhor Francisco no final da mesma, doou todo o material à Junta
para ser instalado no referido Museu. -------------------------------------------------------Contudo, nunca mais ouviu falar no Museu, e neste momento desejava
saber se efetivamente a Junta continua interessada em criá-lo, pois gostava de
ver os objetos preservados em boas condições e que fossem visitados e
apreciados por todos, dado tratar-se de utensílios que fizeram parte da história
dos nossos antepassados. ------------------------------------------------------------Na eventualidade da Junta não estar interessada, pois poderá haver outras
entidades interessadas em obtê-los nos seus respetivos Museus. ------------------------A Junta depois de analisar o assunto em referência deliberou
informar que este executivo efetivamente está interessado em criar o
Museu, só que, por questões financeiras ainda não lhe foi possível levar
por diante o respetivo investimento, expectando-se que com as receitas
provenientes do montado de sobro, já no próximo ano, venha a concretizar
o seu objetivo. ------------------------------------------------------------ ---------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte e uma 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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