JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

ATA NR. 28/2018
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA OITO DE
NOVEMBRO 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………………………………………………… 699,86 €
---------Caixa CTT (Fundo de Maneio) …………………………… 150,00 €
---------Caixa (Serviços Administrativos – Fundo maneio) ……….. 500,00 €
--------- Caixa Loja (Fundo de maneio) …………………………….. 50,00 €
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS:…...
---------Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………

14.055,43€

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

12.787,47€

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

282.289,78 €

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

10.736,34 €

---------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

3.270,49 €

---------Banco Espirito Santo - Conta à Ordem................................... 485,88 €
---------Banco Português de Investimento - Conta à Ordem........

608,44 €

---------Banco Comercial Português, SA………………………. 12.967,51 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..… 700.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......….. 1.189.180,76 €
---------Operações Orçamentais................................................. 1.122.400,71 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 66.780,05 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 18 de outubro de 2018 a 7
de novembro de 2018, que totalizam

a

importância

global

de €

129.680,65 (cento e vinte e nove mil seiscentos e oitenta euros e sessenta e
cinco cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

PARA

APANHA

DE

AZEITONA NAS HERDADES DA JUNTA DE FREGUESIA DE
GALVEIAS , TORRE DE SEPULVEDA, CANTARINHO, FREIRAS,
CARAPETA CASTELO E AMARELOS --------------------------------------------------Considerando que a Junta não dispõe de pessoal suficiente para
proceder aos serviços de apanha de azeitona nas suas herdades “Torre de
Sepúlveda, Cantarinho, Freiras, Carapeta Castelo e Amarelos”, deliberou
proceder a uma Prestação de Serviços para apanha de azeitona, nas seguintes
condições: -------------------------------------------------------------------------------2
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- Aceitar inscrições de possíveis interessados até às 17H00 do dia 14/11/2018;
- Os trabalhos deverão iniciar-se a partir do dia 15/11/2018; --------------------- A Junta pagará por cada quilo de azeitona o valor de € 0,20, mediante um
desconto de 7%; ------------------------------------------------------------------------- O Prestador de serviços deverá possuir seguro de acidentes de trabalho, não
se responsabilizando a Junta por qualquer acidente que possa ocorrer; --------- O pagamento far-se-à de acordo e mediante a apresentação de fatura
(individual ou coletiva);---------------------------------------------------------------- De acordo com as disposições legais fará por cada pagamento o desconto de
11,5% para o IRS, nas faturas em nome individual. ---------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 21ª. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA NO ANO
DE 2018 ---- ------------------------------------------------------------------------------------- Está presente a 21ª. Modificação ao orçamento da despesa 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 € 40.750,00 (Quarenta mil
setecentos e cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------- Após a devida análise foi decidido aprovar a mesma. ------------------------------ Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇÃO DE
CORTIÇA FALCA ------------------------------------------------------------------------------ Atendendo que houve um aumento do preço da cortiça falca por parte
da Sedacor, firma que habitualmente nos compra este tipo de cortiça, o senhor
secretário propôs que o preço a pagar aos prestadores de serviços seja alterado
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de € 1,30 para € 1,35/arroba, a partir da presente data, por se considerar justo
em relação aos preços que estão a ser praticados na região. -------------------------------O executivo concordou com o proposto. ------------------------------------------Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PROPOSTA

SOBRE

CAÇA

AOS

POMBOS

PARA

CAÇADORES QUE NÃO SEJAM SÓCIOS DA ASSOCIAÇÃO DE
CAÇADORES DE GALVEIAS --------------------------------------------------------------Atendendo que a Junta possui cinco (5) portas aos pombos nas
Herdades da Torre de Sepúlveda e anexos, provenientes dos acordos
estabelecidos entre a Freguesia de Galveias e a Associação de Caçadores de
Galveias, a senhora Presidente propõe que na época venatória 2018/2019
vigorem para os não associados as condições abaixo indicadas: ---------------1. Dias de Caça: Quintas-feiras e Domingos de acordo com o mapa com
inicio a partir do dia 1 de novembro de 2018; -----------------------------2. Inscrições: Sede da Junta de Freguesia de Galveias, durante as horas
normais de expediente, das 9H00 às 13H00 e das 14H00 às 17H00; --3. Taxa por porta: Grátis; ------------------------------------------------------4. Número de portas: Cinco (5) diárias; -------------------------------------5. Grupos: Máximo de 3 atiradores ou individual; --------------------------6. Nr. de Caçadas: Permitidas três (3) caçadas por grupo/individual; ---7. Tipo de caçadas: Caçadores naturais ou residentes na Freguesia de
Galveias, não sócios da Associação de Caçadores de Galveias. -----------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO PARA EXERCER FUNÇÕES NA AUTARQUIA DA
FREGUESIA DE GALVEIAS, SOB O REGIME JURIDICO DA
MOBILIDADE -------------------------------------------------------------------------4
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---------Está presente carta da senhora Lídia Maria Arcângelo Godinho, natural
da Freguesia de Seda, atualmente a exercer funções na Junta de Freguesia de
Encosta do Sol (Amadora), como Assistente Técnica desde 4/03/2004. -------Informa que um dos seus objetivos tanto a nível profissional como pessoal, é
voltar para as suas raízes alentejanas, podendo fixar-se em Galveias
(inclusivamente

arrendar ou comprar casa), pelo que solicita sobre a

possibilidade de vir trabalhar para esta autarquia através do regime jurídico da
mobilidade, numa área possível em termos funcionais. -----------------------------------O executivo decidiu informar que de momento não existe vaga no
Mapa de Pessoal.-------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE CEDÊNCIA DA SALA CULTURAL JOSÉ LUIS
PEIXOTO – ASSOCIAÇÃO G’UVENTUDE ---------------------------------------------A Associação G’uventude vem solicitar a cedência da Sala Cultural
José Luis Peixoto para o próximo dia 11 de novembro, para realizar um evento
comemorativo do 1º. Aniversário do Grupo de Cantares GALCANTA, onde
atuará o respetivo grupo, bem como o Grupo de Cantares da Santa Casa da
Misericórdia de Ponte de Sor. -----------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar deliberou informar que autoriza a
respetiva cedência. ----------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 9º.

CONGRESSO

NACIONAL

DO

MURPI

–

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS MURPI--------------------------------------------------------------------------------A Direção da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e
idosos MURPI, convida os membros do executivo a participarem nos
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trabalhos do 9ª. Congresso Nacional do MURPI, que se realiza no dia 25 de
novembro de 2018, das 9H00 às 18H00, no Fórum Lisboa, na Av. De Roma
14, em Lisboa. ----------------------------------------------------------------------------------Atendendo que a organização deste Congresso envolve gastos
suplementares na aquisição de materiais, deslocações, aluguer da sala e outras
despesas, a direção da confederação faz um apelo solidário, no sentido de se
concedido apoio financeiro destinado à realização do mesmo. --------------------------Caso seja aceite o respetivo convite, solicitam que confirmem a
respetiva presença até ao dia 16 de novembro. --------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu agradecer o convite, no
entanto, não vai poder estar presente, nem lhe é possível contribuir com
o apoio solicitado, devido à inexistência de verba orçamental para o efeito.
---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE COLABORAÇÃO – ESCOLA BÁSICA DE
GALVEIAS -------------------------------------------------------------------------------------A professora da Escola Básica de Galveias, vem solicitar a colaboração
da Junta de Freguesia de Galveias, para concretização do seu Plano Anual de
Atividades que fica em anexo à presente ata. -----------------------------------------------O executivo depois de analisar o pedido e em conformidade com o
sucedido em anos letivos anteriores, decidiu apoiar os pedidos formulados
de acordo com as suas disponibilidades. ---------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO,

POR

AJUSTE

DIRETO,

DE

UMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA À AREA FLORESTAL ---------------- Na sequência do ajuste direto destinado à Prestação de Serviços para a
área florestal, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
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Decreto-Lei nr. 111-B/2017 de 31 de agosto, estão presentes os seguintes
documentos de um único prestador de serviços : ----------------------------------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 pelo senhor “António Fernando Clara
da Silva” e adjudicar a prestação de serviços pelo valor total de € 1.796,73
(Mil setecentos e noventa e seis euros e setenta e três cêntimos), 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 – 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 APOIO ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVISENSES -------------------------------------------A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Avisenses,
solicita apoio para a sua Festa de Natal, através da oferta de produtos da Junta
de Freguesia de Galveias, ou de apoio monetário para aquisição dos produtos
que vão fazer parte dos cabazes de natal, a oferecer aos 70 bombeiros
pertencentes à Associação, de forma a proporcionar-lhe melhores condições
para o Natal que se avizinha. ------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar, e atendendo que grande parte das
suas propriedades se situam no concelho de Avis e estes sempre se
manifestaram disponíveis para intervencionar em qualquer situação que
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fosse necessário, o executivo entende por bem, também colaborar com
eles nesta quadra festiva de natal, no entanto, dado a inexistência de vinho,
o que impossibilita de oferecer como aconteceu nos anos anteriores,
decidiu contribuir com a oferta de 1 litro de azeite para cada um dos
cabazes. ------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ LICENÇA DE OPERADOR REFERENTE AO MODO DE
PRODUÇÃO BIOLÓGICO ------------------------------------------------------------------- A Sativa enviou-nos a Licença de operador referente ao modo de
produção biológico e o certificado para os respetivos produtos obtidos. ---------------O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------ PEDIDO

DE

PEDAÇO

DE

TERRA

DESTINADO

A

PLANTAÇÃO POR PARTE DOS ALUNOS DO 1º. CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE GALVEIAS ---------------------------------------------------------------------A Professora da Escola do 1º. Ciclo do Ensino Básico de Galveias,
informou que no Plano de atividades dos alunos que frequentam aquele
estabelecimento, está previsto a sua participação em plantações de diversos
produtos hortícolas, pelo que necessita para levar por diante esta atividade, de
um pedaço de terra que seja adequado para o efeito.--------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu disponibilizar um pedaço de
terra conforme o solicitado. -----------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- EMPREITADA NR.3/JFG/2018 PARA EXECUÇÃO DA
COBERTURA E SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DO MONTE
DAS FREIRAS-------------------------------------------------------------------------8
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---------A Junta de Freguesia deliberou anular

a deliberação relativa à

empreitada nr.3/JFG/2018 para “execução da cobertura do Monte das Freiras”,
constante na ata nr. 25/2018 de 20 de setembro, e dar inicio a um novo
procedimento que inclua para além da execução da cobertura do Monte das
Freiras a substituição das referidas portas e janelas, conforme informação que
se encontra anexa.------------------------------------------------------------------------------Depois da devida apreciação por parte do executivo, este decidiu
aprovar a proposta da senhora Presidente e dar inicio a um novo
procedimento. --------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROPOSTA PARA PARTICIPAÇÃO DE REFORMADOS E
PENSIONISTAS DA FREGUESIA, NAS COMEMORAÇÕES DO 51º.
ANIVERSÁRIO

DO

GRUPO

FOLCLÓRICO

E

CULTURAL

DA

BOAVISTA, DE PORTALEGRE -----------------------------------------------------------Os serviços de ação social da Freguesia de Galveias, vêm propor um
passeio para os idosos da Freguesia a Portalegre, com o objetivo de assistirem
às comemorações do 51º. Aniversário do Grupo Folclórico e Cultural da
Boavista,

que terá lugar no próximo dia 17 de novembro de 2018, em

Portalegre. --------------------------------------------------------------------------------------As referidas comemorações contam com a presença do Grupo de
cantares GALCANTA, de Galveias. --------------------------------------------------------O preço dos bilhetes será de € 1,00/pessoa. ---------------------------------------O executivo da Junta decidiu concordar com a proposta dos
serviços e deliberou o seguinte: ---------------------------------------------------1 – Aceitar inscrições para reformados e pensionistas da Freguesia, até ao
limite de 48 pessoas. -----------------------------------------------------------------9
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2- Assumir a Junta as respetivas despesas, tanto no transporte como na
aquisição de bilhetes.----------------------------------------------------------------3 – Caso se venha a verificar excedente de vagas, as mesmas poderão ser
ocupadas por outros elementos da população que não se enquadrem na
situação de reformados ou pensionistas, no entanto, para o efeito, terão
que se inscrever e será dada prioridade pela ordem de inscrição. ------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ MINUTA

DE

CONTRATO

DE

ARRENDAMENTO

A

VIGORAR PARA A MORADIA SITUADA NA TRAVESSA DA PIÇARRA,
EM GALVEIAS ------------------------------------------------------------------------------- Atendendo que a moradia situada na Tv. da Piçarra, em Galveias, se
encontra ocupada pelo senhor Abilio Mendes Carvalho, desde o ano de 1980;
---------Atendendo que a Junta nunca submeteu o arrendamento através de
Contrato escrito, persistindo assim a inexistência do mesmo desde a data acima
mencionada; ------------------------------------------------------------------------------------Os serviços perante tal facto submetem à apreciação do executivo a
situação em causa, a fim de ser tomada a medida que melhor se enquadre na
respetiva regularização de acordo com a legislação em vigor.---------------------------O executivo depois de analisar o assunto e mediante opinião do
jurista da Junta, decidiu celebrar contrato de arrendamento, de acordo
com a minuta que fica em anexo. ---------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO DE ARRENDAMENTO DE TODOS OS TERRENOS
DA JUNTA – JOSÉ RODRIGUES --------------------------------------------------
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---------O senhor José Rodrigues vem informar que tem um projeto para
contribuir para o bem estar das pessoas de Galveias, nomeadamente na criação
de postos de trabalho. ----------------------------------------------------------------Assim, diz estar interessado no arrendamento de todos os terrenos da Junta de
Freguesia, por um período de 30 anos, para exploração através da pastorícia e
criação de suínos, bovinos, ovinos e caprinos. As terras serão cultivadas com o
objetivo de arranjar comer para os gados. --------------------------------------------------Informa ainda, que está interessado em comprar, caso a Junta entenda
vender, os gados que neste momento são pertença da Junta de Freguesia. ------------Depois de analisar o assunto o executivo da Junta decidiu informar
que neste momento não pretende reduzir, o número de funcionários; a
área das sementeiras; o espaço de pastoreio; os efetivos pecuários; nem
prescindir dos equipamentos, nomeadamente máquinas e alfaias agrícolas
que estão a ser utilizadas na exploração agropecuária, pelo que não é viável
atender o pedido. ----------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- ENVIO DE SOBREIROS PARA PLANTAÇÃO – AMORIM
FLORESTAL SA -------------------------------------------------------------------------------No seguimento do proposto pela firma Amorim Florestal Sa, para
plantação de cerca de 3.000 sobreiros em terreno da Freguesia de Galveias, a
fim de dar cumprimento a um acordo que celebraram com a Quercus, está
presente documento relativo ao transporte dos sobreiros destinados à plantação.
---------O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------ RATIFICAÇÃO DO DESPACHO SOBRE DISPENSA AO
TRABALHO NO PERIODO DE TARDE DO DIA 26 DE OUTUBRO DE
2018 -------- ----------------------------------------------------------------------------11
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---------A senhora Presidente submete para ratificação despacho sobre a sua
decisão de dispensar do trabalho no período da tarde do dia 26 de outubro de
2018, os trabalhadores que não tendo feito greve, aceitaram usufruir do tempo
sem perda de remuneração. -------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar deliberou ratificar a decisão da
senhora Presidente. ---------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE
APOIO À 1ª. INFÂNCIA DA FREGUESIA DE GALVEIAS --------------------------Considerando que o Projeto de Regulamento de apoio à 1ª. Infância da
Freguesia de Galveias, foi submetido a discussão pública conforme determina
o artº. 101º. Do Código de Procedimento Administrativo, durante o período de
30 dias após publicação na II série do Diário da República que ocorreu no dia
2 de outubro de 2018; ------------------------------------------------------------------------- Considerando que durante este período de tempo não foram formuladas
quaisquer sugestões, reclamações ou observações por escrito, dirigidas ao
Presidente da Junta, submete-se novamente à apreciação do executivo para
efeitos de apreciação e aprovação.-----------------------------------------------------------O executivo depois de analisar o processo e dado que não foram
apresentadas quaisquer alterações ao projeto regulamento, deliberou
aprovar o mesmo e submeter à Assembleia de Freguesia para a respetiva
aprovação conforme determina a alínea h) do nr. 1 do artº. 16º. da Lei
75/2013 de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------
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---------Após analisada por todos os senhores do executivo e de acordo com o
número três (3) do artigo quinquagésimo sétimo (57º.), da Lei número setenta
e cinco barra dois mil e treze, de doze (12) de Setembro, a presente minuta da
ata é colocada à votação para cumprimento imediato das deliberações. ---------------Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte horas e trinta 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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